
De raad stelt de profielschets op en niet de vacaturetekst. De raad heeft ook niet de vacaturetekst 
ontvangen. Kan de raad ook de volledige vacaturetekst ontvangen?

Onderdeel van de vacaturetekst is normaliter ook de inschaling en de sollicitatieprocedure. Het 
voorstel sollicitatieprocedure is op 26 mei alleen naar de fractievoorzitters verstuurd, maar het is niet 
duidelijk wanneer die ter besluitvorming aan de volledige raad wordt voorgelegd. Kan de 
werkgeverscommssie aangeven wanneer we daar over besluiten? 

De fracties van D66 en VVD hebben eerder aangeven zich niet te kunnen vinden in de voorgestelde 
procedure. Niet alle partijen worden evenwichtig meegenomen in het proces en er wordt 
onderscheid gemaakt in partijen die bij verschillende sessies aanwezig mogen zijn? Ook is niet helder 
of de drie kleine partijen, die slechts kort mogen kennismaken met een paar kandidaten, een stem 
hebben in de definitieve keuze in de procedure zoals die er nu ligt. Kan de werkgeverscommssie 
aangeven waarom ze de eerder aangeven commentaar op de procedure niet hebben aangepast? Is 
de werkgeverscommssie bereid de procedure aan te passen om alle wensen tegemoet te komen?

Een voorstel zou ook kunnen zijn om een externe begeleider in te schakelen om het proces van de 
sollicatie te begeleiden. In het voortraject is een zeer ervaren externe begeleider betrokken geweest, 
die nu heel goed weet wat er speelt in deze gemeente en daarmee ook heel goed en onafhankelijk 
kan inschatten wat deze raad nodig heeft. Die zou ook de eerste briefselectie te maken. Uit de 
briefselectie komen max. 3 kandidaten en 3 reserve kandidaten. Alle fracties krijgen de kans het 
gesprek te voeren met de 3 geselecteerde kandidaten, waarna de werkgeverscommissie met een 
advies van de 7 fracties een keuze kan maken uit die 3 kandidaten. Staat de werkgeverscommssie 
open voor het inhuren van een externe begeleider om er voor te zorgen dat er een raadsbreed 
gedragen griffier komt?

Onderdeel van het sollicitatieproces is de de inschaling. We hebben vernomen dat deze fuctie wordt 
ingeschaald op een schaal die afwijkt van het functiehuis wat Montferland hanteert. Klopt dit? En is 
dit afgestemd met de verantwoordelijk portefeuillehouder? En wanneer neemt de raad hierover een 
besluit?
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