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1. Inleiding 
In de AB-vergadering van september 2020 is het profiel voor de structurele invulling van de 
functie van secretaris/directeur GRJR vastgesteld en is ingestemd met de start van de werving. 
In deze procedure was Sandra Hammer de gerede kandidaat. De procedure is, op de 
arbeidsvoorwaarden na, afgerond. 
 

2. Gevraagd besluit  

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot: 

- Instemming met de benoeming van Sandra Hammer als secretaris/directeur van de 

GRJR. 

Dit besluit is geen hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

Conform artikel 21 van de GR beslist het algemeen bestuur op voordracht van het dagelijks 

bestuur en na afstemming met de uitvoerende gemeente omtrent de benoeming, de schorsing 

en het ontslag van de secretaris. 

 

Het AB heeft in zijn vergadering van februari 2021 ingestemd met een procedure met een 

gerede kandidaat. In deze procedure heeft een selectiegesprek plaatsgevonden zoals in die 

situatie gebruikelijk is binnen de gemeente Rotterdam (met medewerkers van de 

uitvoeringsorganisatie, een HR-adviseur en de directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp). Daarna 

heeft een tweede gesprek plaatsgevonden met een van de portefeuillehouders organisatie 

GRJR, Mieke van Ginkel. De uitkomst van beide gesprekken is positief.  

 

4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

De personele kosten van de secretaris vallen binnen de begroting van de GRJR. 

 

Personele consequenties: 

Sandra Hammer zal na een arbeidsvoorwaardengesprek worden aangesteld bij de gemeente 

Rotterdam. De ingangsdatum zal in overleg worden bepaald.  

 

Juridische consequenties: 

Sandra Hammer heeft al een volmacht voor ondertekening van brieven en het verrichten van 

rechtshandelingen ter uitvoering van besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van het 

OLJR.  

Aan  : AB 

Datum vergadering : 16-04-2021  

Van  : portefeuillehouders organisatie, wethouder Mieke van Ginkel 

en wethouder Judith Bokhove  

Behandelend ambtenaar : Joris Buningh  

Onderwerp : Benoeming secretaris/directeur GRJR  

Bijlage(n)  : 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/
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4. Vervolgprocedure 

Na formaliseren en invullen van de functie secretaris/directeur GRJR, wordt zij ook 

administratief binnen de gemeente Rotterdam geplaatst als hoofd van de UO en daarmee is in 

de governance de laatste stap gezet om de UO, inclusief de secretaris/directeur GRJR, apart te 

positioneren binnen de uitvoerende gemeente Rotterdam.  

 

Communicatie: 

 

Planning: 

- Verzenden benoemingsbrief aan de nieuwe secretaris/directeur GRJR 


