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Inleiding 
Per 1 december 2021 is de heer A.R. van der Lugt gestopt als griffier van Oudewater en overgestapt als griffier naar de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met zijn vertrek ontstond er een vacature voor griffier van de gemeenteraad van 
Oudewater. De werkgeverscommissie heeft het proces om te komen tot het aanwijzen van een nieuwe griffier opgestart 
en begeleid. 
 
   
 
De raad besluit 
Wij stellen voor de heer Menso Bosma, geboren d.d. 20-12-1961, per 1 mei 2022 aan te wijzen als griffier voor de 
gemeente Oudewater. 
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
A. Doorlopen proces: 
De werkgeverscommissie heeft het wervingstraject opgezet en uitgevoerd. De eerste stap in dit proces was het opstellen 
van een profielschets. Op basis hiervan een vacaturetekst opgesteld. 
Tegelijkertijd zijn er twee commissies ingericht. Hieronder vindt u de samenstelling van deze commissies. 
Selectiecommissie: 
Judith de Vor - werkgeverscommissie  
JanWouter van Wijngaarden - werkgeverscommissie 
Rene van den Hoogen - werkgeverscommissie 
Vincent Bos - werkgeverscommissie 
Elly van Wijk - werkgeverscommissie 
Wim Knol - werkgeverscommissie  
 
Adviescommissie 
Jethro Michel - gemeentesecretaris 
Danny de Vries - Burgemeester 
 
Procesbegeleider: 
Nanda Goejer, recruiter 
 
De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Er zijn in totaal 5 reacties ontvangen. Na briefselectie zijn er 3 kandidaten 
opgeroepen voor een eerste gesprek met selectiecommissie als actieve gesprekspartner en de adviescommissie als 
passieve toehoorder.  
Van deze 3 kandidaten zijn er 2 kandidaten uitgenodigd voor een vervolggesprek met de selectiecommissie en recruiter. 
Daarvan is 1 kandidaat doorgegaan naar het klikgesprek met de adviescommissie.  



 
  
 
   
 
Beoogd effect 
Het aanwijzen van een geschikte kandidaat als griffier van de gemeenteraad van Oudewater. 
 
   
 
Argumenten 
Beide commissies zijn op basis van de brieven CV en gesprekken tot een gezamenlijk oordeel gekomen dat de heer 
Menso Bosma de meest geschikte kandidaat is voor de functie van griffier voor de gemeenteraad Oudewater. 
Zijn CV is als vertrouwelijk document bij dit raadsvoorstel. 
 
   
 
Kanttekeningen 
 
 
   
 
Financiën 
De functie wordt voltijds vervuld binnen schaal 12, conform de functiewaardering en vacaturestelling. 
 
   
 
Uitvoering 
De werkgeverscommissie voert regelmatig voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de griffier. 
 
   
 
Communicatie 
De inwoners van de gemeente worden op de hoogte gesteld van het besluit middels een persbericht. 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
 
 
   
 
Bijlagen 
CV de heer Menso Bosma.  


