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Raadsvergadering d.d. 27 september 2011 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 13 september 2011 
 
Onderwerp:   Instellen werkgeverscommissie griffier  
 
Portefeuillehouder:   presidium 
Behandelend ambtenaar: mevr. A. Hartman 
Doorkiesnummer:   0592 – 266974 
E-mail adres:   a.hartman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 1. een werkgeverscommissie instellen; 
 2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden 

delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, 
de op deze wet gebaseerde en de door de raad vastgestelde 
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 
107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden 
zoals genoemd in artikel 107,107a, tweede lid, 107d, eerste lid 
en 107e eerste lid Gemeentewet; 

 3. raadsleden benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de 
werkgevercommissie, voor de duur van de zittingsperiode van 
de raad; 

 4.  de “Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo” 
vaststellen. 

 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)  
- Boekje “De (rechts)positie griffie[r] in het decentrale bestuur” (ter inzage)  
 
 

TOELICHTING 

Sinds 7 maart 2002 is de dualisering van het gemeentebestuur ingevoerd. Dit om de herkenbaarheid en 
zichtbaarheid van het decentraal bestuur een impuls te geven door de rollen en posities van de raad en 
college te verduidelijken. De relatie van het gemeentebestuur met de burger zou hierdoor herstellen en 
de positie van de raad zou versterken. De tweede kamer koos bij amendement voor een zelfstandige 
raadsondersteuning in de vorm van de verplichte griffier. Binnen het openbaar bestuur kwam er opeens 
een eindverantwoordelijke bij. Een ambtenaar die wel werkzaam was voor de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente, maar niet viel onder het college. Door de verzelfstandiging van de 
raadsondersteuning kreeg de raad als bevoegd gezag een werkgeversrol. De raad moet zich bij de 
uitoefening van zijn werkgeverstaak gedragen als een goed werkgever. Een medewerker mag de raad 
als bevoegd gezag immers aanspreken op de in de Ambtenarenwet neergelegde verplichting om een 
goed werkgever te zijn. Voor wat betreft de wettelijke kant van het werkgeverschap zijn een aantal 
artikelen uit de gemeentewet van belang. Hieronder wordt dit in hoofdlijnen weergegeven. 
  
De Gemeentewet geeft in artikel 107 aan dat de raad de griffier benoemt, schorst en ontslaat. Artikel 107e 
van diezelfde wet geeft aan dat de raad regels kan stellen over de organisatie van de griffie en hij 
bevoegd is de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, schorsen en ontslaan. 
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Ook van belang is artikel 83, lid 2 Gemeentewet: De burgemeester en de wethouders zijn geen lid van 
een door raad ingestelde bestuurscommissie. Leden van de raad zijn geen lid van een door het college of 
de burgemeester ingestelde bestuurscommissie. 
Op grond dit artikel is het niet mogelijk dat de burgemeester deel uitmaakt van een commissie van de 
raad. De enige rol die de burgemeester dan kan krijgen is die van technisch voorzitter of adviseur. 
 
In de handreiking van de Vereniging van Griffiers en de VNG  “De (rechts)positie griffie(r) in het 
decentraal bestuur” is gekeken naar de gemeenteraad en zijn rol als werkgever. Deze handreiking ligt 
voor u in de leesmap ter inzage.  
 
Wij hebben in het presidium de drie mogelijkheden voor uw raad over hoe deze zijn werkgeverstaak kan 
gaan invullen besproken te weten: 
 
Voorstel A 
Een werkgeverscommissie instellen. Deze commissie zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit drie  
raadsleden, zijnde één van de plaatsvervangende voorzitters van de raad en twee raadsleden, één vanuit  
de oppositie en één vanuit de coalitie, met ondersteuning van een p&o deskundige van de afdeling BMO 
van de gemeente Tynaarlo, met de voorzitter van de raad, in casu de burgemeester als adviseur.  
 
Voorstel B  
De werkgeverstaak onder het presidium laten vallen.  
 
Voorstel C 
Laten zoals het nu is (niets regelen), waarin er telkens onderlinge afspraken worden gemaakt met  
elkaar over bijvoorbeeld het functioneren, afspraken qua werktijden, bezoldiging e.d.  
 
Keuzen en argumenten vanuit het presidium. 
 
Het presidium geeft aan in meerderheid te opteren voor voorstel A, te weten het instellen van een 
werkgeverscommissie. Argumenten die het presidium daarbij aanvoert om voor dit voorstel te kiezen zijn: 
1)  de lijnen zijn helder voor alle partijen; 
2)  de werkgeverscommissie is klein en een vraagbaak en aanspreekpunt voor raadsleden en de 

griffier; 
3)  het functioneringsgesprek griffier vindt elk jaar plaats i.p.v. eens in de zoveel jaar 
4)  mochten er omstandigheden gaan spelen m.b.t. functioneren dan zijn de lijnen kort en helder; 
5)  het instellen van een werkgeverscommissie wordt ook geadviseerd door de Vereniging van Griffiers, 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Actieprogramma Lokaal Bestuur, P&O services 
groep en de Vereniging van Raadsleden, te weten Raadslid.nu. 

 
Juridisch kader 
Er zal naast dit voorstel ook nog gekeken worden naar wat er allemaal nog meer geregeld kan worden in 
het kader van het werkgeverschap van de raad. Op dat punt komen wij later bij uw raad terug. 
 
Financiën 
Dit onderdeel is niet van toepassing 
 
Communicatie 
Ook dit punt kan achterwege blijven.  
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Gevraagd besluit 

1. een werkgeverscommissie instellen; 
2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit 

de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en de door de raad vastgestelde rechtspositionele 
voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de 
bevoegdheden zoals genoemd in artikel 107,107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e eerste lid 
Gemeentewet; 

3. raadsleden benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgevercommissie, voor de duur van 
de zittingsperiode van de raad; 

4.  de “Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo” vaststellen. 
 
 
 
Namens het presidium, 
 
 
F.A. van Zuilen,     voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,              griffier  


