In Holland Rijnland werken samen:
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Lokale context
(in te vullen door griffier)

Datum:
Besluitvormend

16 dec 2015
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11.

Datum:
Adviserend

De heer F.W. van Ardenne ontslag te verlenen uit
zijn functie als tijdelijk secretaris- directeur per 1
januari 2016.

Relevante regelgeving:
Art 25 lid 1 onder b Gemeenschappelijke regeling
Eerdere besluitvorming:
Aanstellingsbesluit AB 17 december 2014
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Adviesnota AB

Onderwerp:
Verlenen ontslag secretaris-directeur

Vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum:

16 december 2015
Tijd: 20.00 uur
Alphen aan den Rijn
10

Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Beslispunten:
De heer F.W. van Ardenne ontslag te verlenen uit de functie van secretaris-directeur van
Holland Rijnland met ingang van 1 januari 2016
Inleiding:
In januari van dit jaar lag er voor de heer van Ardenne een uitdagende doch heldere
opdracht: een kostenbesparing van 25% doorvoeren en de reorganisatie realiseren. Die
opdracht is volbracht. De tijdelijke aanstelling zou duren tot halverwege 2016.
Volgens artikel 25 lid 1 onder b van de gemeenschappelijke regeling beslist het Algemeen
Bestuur over de benoeming, de schorsing en het ontslag van de secretaris.
Beoogd effect:
Ruimte te maken voor een nieuwe functionaris met ingang van 1 januari 2016.
Argumenten:
Met de realisatie van de reorganisatie is Holland Rijnland een nieuwe fase ingegaan
Per 1 oktober 2015 is de nieuwe organisatie een feit. Daarnaast zijn er ook besluiten
genomen over de hosting en huisvesting. Het verdere inrichten van de nieuwe organisatie en
de hosting is een taak die beter past bij een nieuwe secretaris, in plaats van bij een tijdelijke
functionaris met een naderende einddatum.
Kanttekeningen/risico’s:
1. Het DB is reeds bezig met het optuigen van de procedure voor de aanstelling van een
nieuwe secretaris-directeur. De intentie is om niet nogmaals voor een tijdelijke
aanstelling te gaan en om in de eerste helft van 2016 een voorstel aan het AB te doen
voor de aanstelling. Er wordt een interim-functionaris aangesteld tot dat moment.
2. In de afwezigheid van een secretaris zal de heer E. Kiers optreden in zijn rol als
plaatsvervangend secretaris-directeur.
Financiën: Communicatie: Bijlagen: -
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