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bijlage 1 Raadsbesluit 
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bijlage 3 CV (op afspraak ter inzage bij de griffie) 
 

 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Per 1 januari 2020 is er, als gevolg van het uit dienst treden van de griffier, een vacature ontstaan. 

Met voorliggend raadsvoorstel wordt voorgesteld om de voordracht te bekrachtigen door, conform 

artikel 107 Gemeentewet, in te stemmen met de aanwijzing tot griffier van de door de 

selectiecommissie geselecteerde kandidaat en met betrokkene een arbeidsovereenkomst aan te 

gaan. Verder wordt voorgesteld om de waarneming van het griffierschap te beëindigen. 

 

Beslispunten 

1. De voordracht te bekrachtigen om de heer Henk-Jan Bodewitz met ingang van 16 september 

2020 aan te wijzen als griffier van gemeente Maastricht en met hem een arbeidsovereenkomst 

aan te gaan. 

2. De waarneming van het griffierschap door de heer Danny Jutten, raadsadviseur gemeente 

Maastricht, met ingang van 16 september 2020 te beëindigen.  
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

De voormalige griffier heeft per 1 januari 2020 haar ontslag genomen. De Gemeentewet schrijft voor 

dat in iedere gemeente een griffier is, welke door de raad wordt aangewezen en ontslagen. Het is om 

die reden dat in overleg met de raad een brede selectiecommissie is samengesteld die zich voor de 

werving en selectie van een nieuwe griffier heeft laten adviseren en bijstaan door het bureau Public 

Spirit.  De brede selectiecommissie bestaat uit de 3 leden van de werkgeverscommissie, 2 extra 

leden fractievoorzitters en een teamlid. Het proces van werving en selectie is, met ondersteuning van 

de hr-adviseur, uitgevoerd door het bureau Public Spirit.  

 

Met behulp van de input van alle belanghebbende partijen en in samenspraak met de 

fractievoorzitters is in maart 2020 het door Public Spirit opgestelde functieprofiel (bijlage 2) 

vastgesteld.  Er is geadverteerd in de Volkskrant en de Limburger en op de internetsites van Public 

Spirit, gemeente Maastricht, de Vereniging van Griffiers, Binnenlands Bestuur, Intermediair en 

Algemene Bestuursdienst.  Er hebben 40 kandidaten, met verschillende opleidings- en 

werkervaringsprofielen (beleidsmatige of leidinggevende ervaring, ervaring in openbaar bestuur of 

als griffier) op de vacature gereageerd.  

 

De selectiecommissie heeft uit een shortlist van 7 kandidaten (samengesteld door het bureau Public 

Spirit) 4 kandidaten geselecteerd waarmee zij sollicitatiegesprekken heeft gevoerd. Door de 

selectiecommissie is na de gesprekken besloten om met de heer Henk-Jan Bodewitz verder te gaan. 

De heer Henk-Jan Bodewitz heeft een ‘klikgesprek’ met de burgemeester en gemeentesecretaris 

gevoerd en er zijn op verzoek van de selectiecommissie door het bureau Public Spirit referenties 

ingewonnen. Dit alles heeft geleid tot een positief beeld en deze voordracht. 

 

Bij het op grond van artikel 107 Gemeentewet aanwijzen van de heer Henk-Jan Bodewitz als griffier 

van gemeente Maastricht, wordt de waarneming van het griffierschap door de heer Danny Jutten 

beëindigd.  

 

2. Gewenste situatie. 

De heer Henk-Jan Bodewitz, op grond van artikel 107 Gemeentewet, per 16 september 2020 aan te 

wijzen en een arbeidsovereenkomst aan te bieden als griffier van gemeente Maastricht en gelijktijdig 
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met deze aanwijzing de periode van waarneming van het griffierschap door de heer Danny Jutten te 

beëindigen.  

 

3. Argumenten. 

De heer Henk-Jan Bodewitz is thans concerncontroller/loco-gemeentesecretaris van gemeente 

Almere en voldoet aan het functieprofiel van griffier. Hij ambieert de functie vanwege het groeiende 

belang van het lokaal bestuur en dus het groeiende belang van de rol van de Raad. Hij werkt, mede 

in de verantwoordelijkheid van loco-gemeentesecretaris, op het snijvlak van organisatie en politiek 

bestuur. Hij stemt af met de griffie, spart met de griffier en adviseert aan de burgemeester in 

voorbereiding op de vergaderingen van het Presidium. In zijn huidige functie adviseert hij het college, 

de gemeentesecretaris en directie en het afdelingsmanagement over de kwaliteit van processen en 

systemen. Hij heeft ruime ervaring in leidinggeven aan zowel grotere als kleine teams en is actief 

geweest in project- en veranderteams.   

 

Op basis van het cv (bijlage 3, op afspraak ter inzage bij de griffie), het sollicitatiegesprek en de 

goede referenties stelt de selectiecommissie voor de heer Henk-Jan Bodewitz voor aanwijzing in de 

functie van griffie. 

 

4. Financiën. 

De loonkosten van de griffier zijn opgenomen in de begroting van de Raadsgriffie. 

 

5. Vervolg. 

De werkgeverscommissie draagt - gehoord hebbende de selectiecommissie - de heer Henk-Jan 

Bodewitz voor om hem, conform artikel 107 van de Gemeentewet, aan te wijzen als griffier van 

gemeente Maastricht door vaststelling van bijgevoegd besluit (bijlage 1) en hem een 

arbeidsovereenkomst aan te bieden. 
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Na de aanwijzing van de griffier door de gemeenteraad legt de griffier de eed of belofte af. In het 

geval dat er een schriftelijke stemming plaatsvindt over de aanwijzing, geschiedt de eed of belofte 

niet eerder dan in de eerstvolgende raadsvergadering na het moment waarop dat de stemcommissie 

heeft vastgesteld dat de raad instemt met de aanwijzing. Het afleggen van de eed of belofte 

geschiedt uiterlijk in de eerstvolgende raadsvergadering na het moment waarop het dienstverband 

aanvangt. 
 
 
Namens de werkgeverscommissie, 
 
De secretaris,    De voorzitter, 

D. Jutten    M. Korsten
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Bijlage 1. 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

gezien het voorstel van de werkgeverscommissie, d.d. 11 juni 2020, organisatieonderdeel 

Raadsgriffie, no. 2020-16004;  

gelet op artikel 100 jo. 107 Gemeentewet, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en het 

regelement van orde gemeenteraad Maastricht 2017. 

BESLUIT: 

1. De voordracht te bekrachtigen om de heer Henk-Jan Bodewitz met ingang van 16 september

2020 aan te wijzen als griffier van gemeente Maastricht en met hem een arbeidsovereenkomst

aan te gaan.

2. De heer Danny Jutten, raadsadviseur gemeente Maastricht, met ingang van 16 september 2020

te ontheffen van zijn taak van waarnemend griffier.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 
16 september 2020.

de griffier, de voorzitter, 


