Griffie ER Bonaire
lngek.: SEP 2 0 2019
************************ ER-verg. d.d. 22.08.19

****************

*\(~ummer.
Grittier:

Uitv.:

gD

De voorzitter brengt naar voren dat hij een schrijven heeft ontvangen van de
werkgeverscommissie. De voorzitter met gebruikmaking van artikel 15, lid 2 van de
Reglement van Orde voegt het onderwerp "lngekomen stukken" toe aan de agenda.

AGENDAPUNT:

4.

ONDERWERP :

lngekomen stukken.

TOELICHTING:

De voorzitter stelt voor om akkoord te gaan met de brief d.d. 22 augustus 2019
van de werkgeverscommissie als ingekomen stuk.
De voorzitter wenst te weten of de raad akkoord kan gaan met de inhoud van
voornoemd brief.

BESLUIT:

De raad gaat akkoord met de ingekomen stuk, de brief d.d. 22 augustus 2019 van
de werkgeverscommissie zoals verwoord in de toelichting.
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Uw brief van:
Ons nummer: 2019009339
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Betreft: ontslagverzoek dhr. Willem
Cecilia d.d.22 augustus 2019

Geachte leden,
Hedenmiddag heeft de heer Cecilia zijn ontslag ingediend.
Uw Raad wordt verzocht akkoord te gaan met zijn ontslagverzoek.
Vooralsnog is met de heer Cecilia afgesproken dat hij de waarnemend Griffier ondersteunt voor
een periode van maximaal zes weken vanaf heden of zoveel te eerder dater een nieuwe o(interim
Griffier is aangesteld en er een correcte overdracht heeft plaatsgevonden.
Conform het artikel 130 van de WolBES benoemt, schorst en ontslaat de Eilandsraad de
eilandgriffier.
Met betrekking tot de invulling van de ondersteuning zal de waamemend Griffier onze
commissie een overzicht doen toekomen van de taken van en afspraken met de heer Cecilia.
Inhoudende dat de heer Cecilia niet als Griffier of leidinggevende zal functioneren.
Wij informeren u hierbij dat wij als werkgeverscommissie de afdeling P &O hebben verzocht om
de voorbereidingen te treffen om de procedure voor het aantrekken van interim Griffier in gang te
zetten.
Uw raad wordt tevens verzocht akkoord te gaan met het gelijktijdig doen openstellen van de
vacature van d' Griffier.
Wij verzoeken hierbij om het verzoek om de heer Cecilia als ambtenaar binnen het OLB te
herplaatsen aan h t bestuurscollege ter uitvoering te doen toekomen.

Hoogachtend,

----=:::::::::~~e;::=;v~a~ste werkgeverscommissie

De voorzitter
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