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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De gemeenteraad kan niet vergaderen zonder de aanwezigheid van een griffier. Mocht de griffier bij 

een raadsavond verhinderd zijn, bijvoorbeeld door ziekte, kan hij of zij tijdelijk worden vervangen 

door de plaatsvervangend griffier. De gemeentewet schrijft in artikel 107d dat de raad de vervanging 

van de griffier regelt door een plaatsvervanger aan te wijzen. 

 

Het aanwijzen tot plaatsvervangend griffier heeft betrekking op de publieksgerechtelijke bevoegdheid 

om stukken van de gemeenteraad te tekenen bij afwezigheid van de griffier. Overige mandaten en 

bevoegdheden zoals P&O, managementaspecten of budgetrecht, worden door dit besluit niet 

beïnvloed. Dergelijke zaken zijn geregeld in de verordening organisatie griffie en ondersteuning.  

 

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar de heer Jutten tot plaatsvervangend (en later waarnemend) 

griffier benoemd. In de werkgeverscommissie is - mede op verzoek van fractievoorzitters - de optie 

besproken om nu ook de overige raadsadviseurs aan te wijzen als plaatsvervanger. Dit om altijd, 

maar zeker in deze tijden, gegarandeerd te zijn van adequate vervanging en het risico op verstoring 

van het werk van de raad zo klein mogelijk te maken. 

 

Beslispunten 

1. Raadsadviseur van de griffie de heer B.L.M. Golsteijn aan te wijzen als plaatsvervangend griffier 

voor de gemeenteraad Maastricht conform gemeentewet artikel 107d. 
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2. Raadsadviseur van de griffie mevrouw F. Heijboer aan te wijzen als plaatsvervangend griffier voor 

de gemeenteraad Maastricht conform gemeentewet artikel 107d. 

3. Raadsadviseur van de griffie de heer A.F.M. Askamp, aan te wijzen als plaatsvervangend griffier 

voor de gemeenteraad Maastricht conform gemeentewet artikel 107d. 

 

Financiën. 

Het aanwijzen van plaatsvervangend griffiers heeft geen directe financiële consequenties. 

 

 
Namens het presidium, 
De secretaris,    De voorzitter, 

S. Subramaniam   M.J.J. Severijns 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van presidium, organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 2020.11606; 

 

BESLUIT: 

 

1. Raadsadviseur van de griffie de heer B.L.M. Golsteijn aan te wijzen als plaatsvervangend griffier 

voor de gemeenteraad Maastricht conform gemeentewet artikel 107d. 

2. Raadsadviseur van de griffie mevrouw F. Heijboer aan te wijzen als plaatsvervangend griffier voor 

de gemeenteraad Maastricht conform gemeentewet artikel 107d. 

3. Raadsadviseur van de griffie de heer A.F.M. Askamp, aan te wijzen als plaatsvervangend griffier 

voor de gemeenteraad Maastricht conform gemeentewet artikel 107d. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 12 mei 2020 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


