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onderwerp: Tijdelijke benoeming medewerker Bureau Griffier  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. benoemen van een medewerker Bureau Griffier voor 22 uur met een 

tijdelijke aanstelling voor de periode 01.03.2007 tot 01.03.2008 en de 
kosten structureel te dekken uit de vacatureruimte op de functie 
medewerker Bureau Griffier 

2. tijdelijk wijzigen van het takenpakket van de huidige medewerker Bureau 
Griffier voor de periode 01.03.2007 tot 01.03.2008 met de garantie dat de 
medewerker het recht op de huidige functie na deze tijd behoudt 

3. uitbreiden van de aanstelling van de huidige medewerker Bureau Griffier 
met 2 uur en de kosten structureel te dekken uit de vacatureruimte op de 
functie medewerker Bureau Griffier 

 
1. Aanleiding 

Wij hebben als Presidium uitgesproken dat de huidige vergaderstructuur blijft gehandhaafd 
totdat de discussie over de vergaderstructuur leidt tot een concreet en door de raad 
gedragen voorstel. Hiervoor moet tijd uitgetrokken worden en is ondersteuning vanuit de 
eigen griffie noodzakelijk. 
De huidige bezetting van de griffie leidt ertoe dat het cyclisch proces onvoldoende 
ondersteund kan worden. Aan andere taken en werkzaamheden komt de griffie nauwelijks 
tot niet toe. Voor de korte termijn, totdat duidelijk is hoe de raad van Bergen wil vergaderen, 
wat voor raad de raad wil zijn en welke ondersteuning daarbij gewenst is, moet het cyclisch 
proces van de raad adequaat ondersteund worden alsmede specifieke ontwikkeltrajecten 
(bv vergaderstructuur, kwaliteit stukken, in elkaar schuiven presidium en agendacommissie, 
kwaliteit vergaderingen, beschrijven en borgen van de werkprocessen).  

 
2. Feiten 

Na de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur geeft artikel 107 e van de 
Gemeentewet aan dat de raad bevoegd is de op de griffie werkzame ambtenaren te 
benoemen.  
Het werkgeverschap van de raad is gedelegeerd aan het presidium van de raad. Wij zijn als 
presidium bezig om een goede analyse te maken van de gewenste formatie, bezetting en 
takenpakket van de griffie van uw raad. Uitgangspunten/voorwaarden om een goede analyse 
te kunnen maken van de gewenste formatie, bezetting en takenpakket zijn: 

a) vaststellen wat voor soort raad de raad van Bergen wil zijn en daarmee ook 
vaststellen welke ondersteuning van de griffie daarbij hoort; 

b) vaststellen met wat voor vergaderstructuur de raad van Bergen wil werken. 
Wij hebben als presidium ons ten doel gesteld om beide onderwerpen in het vierde kwartaal 
van 2007 inzichtelijk te hebben voor ons en voor uw raad. Besluitvorming door uw raad kan 
dan eind 2007 of begin 2008 plaats vinden. Op basis van de dan gemaakte keuzes is het 
mogelijk om te komen tot voorstellen aan uw raad over de formatie, bezetting en takenpakket 
van uw griffie.  
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Tot die tijd zijn echter in formatieve zin maatregelen bij de griffie noodzakelijk om de 
basisprocessen veilig te stellen. Wij stellen uw raad dan ook voor om de benodigde 
maatregelen te nemen maar deze, waar mogelijk, van tijdelijke aard te laten zijn. Daarmee 
zijn wijzigingen in de formatie, bezetting en takenpakket van de griffie, naar aanleiding van 
de uitkomsten van de nog te voeren discussies, makkelijker door te voeren. Voorwaarde is 
dat de keus voor deze tijdelijkheid helder wordt toegelicht bij de betrokken medewerkers.  
 

⎯ Wij stellen uw raad voor om tijdelijk een ondersteunende functie te creëren bij de 
griffie die gericht is op het ondersteunen van specifieke projecten en processen die 
gedeeltelijk betrekking hebben op de specifieke ontwikkeltrajecten en de huidige 
medewerker Bureau Griffier tijdelijk te benoemen voor de periode 01.03.2007 tot 
01.03.2008 in deze functie met de garantie dat zij haar rechten op haar huidige 
functie behoudt.  

⎯ Tevens stellen wij u voor om de aanstelling van de huidige medewerker Bureau 
Griffier definitief vast te stellen op 24 in plaats van 22 uur en de kosten hiervan te 
dekken uit de vacatureruimte op de functie medewerker Bureau Griffier. 

⎯ Wij stellen u voor om de functie medewerker Bureau Griffier voor 22 uur in te vullen 
met de benoeming van een nieuwe medewerker Bureau Griffier, waarbij de 
benoeming tijdelijk is en beperkt wordt tot de periode vanaf 01.03.2007 tot 
01.03.2008 en de kosten hiervan te dekken uit de vacatureruimte op de functie 
medewerker Bureau Griffier. 

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

De juridische positie van de medewerker Bureau Griffier is geregeld in artikel 107 e van 
de Gemeentewet. Daarmee is de raad het bevoegd gezag over de griffier en het 
personeel in dienst bij het Bureau Griffier. Als verplichte rechtspositie voor de 
medewerker Bureau Griffier zijn van toepassing: 

• De CAR voor de sector gemeenten; 
• De UWO; 
• De Bergense Arbeidsvoorwaarden; 
• Alsmede alle toekomstige wijzigingen in de genoemde regelingen. 

 
b. Communicatie/voorlichting 

Via de WIJ, het personeelsblad van de gemeente Bergen, intern  en via het 
Raadsinformatiesysteem, de benoemingen en de daarbij behorende taken bekend 
maken 

 
c. Financiële gevolgen 

De dekking van de kosten van de medewerker in de ondersteuningsfunctie is opgenomen in 
de reguliere begroting. 
De dekking van de kosten van de tijdelijke benoeming in de functie van medewerker Bureau 
Griffier wordt gedekt door de vacatureruimte op de functie medewerker Bureau Griffier voor 
in totaal 22 uur. 

 
4. Advies commissie(s) 

Dit voorstel is besproken in het presidium van 25 januari en 15 februari 2007. Het presidium 
heeft de voordracht van de griffier unaniem overgenomen. Het presidium legt het voorstel en 
besluit met een positief advies voor aan de raad. 

 
5. Overige aspecten 
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Wij stellen u voor volgens bijgevoegd besluit over te gaan tot benoeming beperkt in de tijd 
van de medewerker Bureau Griffier en de taakinvulling van de huidige medewerker Bureau 
Griffier anders vorm te geven en de aanstelling met 2 uur definitief uit te breiden.  

 
Bergen, 15 februari 2007 
Presidium van de gemeenteraad van Bergen 
de griffier,   de voorzitter, 
I.J.M. Romijn - Speekenbrink  mr A.Ph. Hertog 
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