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Onderwerp
Wijziging samenstelling werkgeverscommissie griffie.

Gevraagd besluit
De heer J. Vellinga (LT) benoemen als lid van de werkgeverscommissie griffie voor de duur van de 
zittingsperiode van de raad.

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 het 
college te verduidelijken. 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 is voor de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente, maar niet valt onder 
het college. Door de verzelfstandiging van de raadsondersteuning kreeg de raad als bevoegd gezag een 
werkgeversrol.

Om niet de gehele raad werkgever te laten zijn van de griffie, is er gekozen voor het instellen van een 
werkgeverscommissie, bestaande uit drie raadsleden. 

Werkgeverscommissie Tynaarlo
De werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Tynaarlo is bij raadsbesluit van 8 november 2011 
ingesteld. De werkgeverscommissie is vraagbaak en aanspreekpunt voor de griffie en voor de raadsleden. De 
taken van de werkgeverscommissie zijn onder andere het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden voor de griffie 
(wanneer deze door het college voor de medewerkers worden  aangepast/vastgesteld, moeten deze ook door 
de werkgeverscommissie worden vastgesteld), het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de 
griffier, het begeleiden en bewaken van de procedure bij ziekte van de griffier, het mogelijk toekennen van een 
gratificatie, het goedkeuren van de declaraties van de griffier. Het team HRM ondersteunt de 
werkgeverscommissie in overleg met hen. 

Op 22 mei 2018 zijn voor deze raadsperiode benoemd de heren Spekschate (VVD), Van den Born (CU) en 
mevrouw Kardol (D66). In verband met het vertrek van de heer van den Born (CU) als raadslid is er een 
vacature ontstaan. Vanuit het presidium wordt voorgesteld om de heer J. Vellinga (LT)  daarin te benoemen. 

Bevoegdheden
Op 25 september 2012 zijn door de gemeenteraad aan de ingestelde werkgeverscommissie een aantal 
bevoegdheden gedelegeerd, onder andere rechtspositionele bevoegdheden en het vaststellen en wijzigen van 
de arbeidsvoorwaarden van de griffier en op de griffie werkzaam personeel.



Niet gedelegeerde bevoegdheden
De raad benoemt, schorst en ontslaat de griffier op grond van artikel 107 van de Gemeentewet, deze 
bevoegdheden zijn niet overdraagbaar. De aard van de bevoegdheid verzet zich er ook tegen dat deze worden 
gedelegeerd naar een orgaan van de raad zelf. Net als de bevoegdheden genoemd in 107d, eerste lid 
(vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de 
Gemeentewet, behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Namens het presidium,

M.J.F.J. Thijsen,  voorzitter

P. Koekoek,              griffier 
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De raad voornoemd,

A. Lubbers, Plv. voorzitter

P. Koekoek, griffier


