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Onderwerp: Personele aangelegenheden griffie
Aan de raad,
Beslispunt:

-

-

Mevrouw Pollé: in dienst als medewerker griffie, met terugwerkende per
1 juni 2010 eervol ontslag te verlenen.
De heer de Vries, in dienst als loco – griffier, per 1 december 2010 het
dienstverband te beëindigen.
Mevrouw Polonio: in dienst als medewerker griffie, met terugwerkende
kracht per 1 september het dienstverband uit te breiden tot 30 uur.
Mevrouw Bosch: in dienst te nemen als commissiegriffier met
terugwerkende kracht per 1 september 2010 met een dienstverband van
24 uur.
De formatie en functieprofielen van de griffie per 1 januari 2011 vast te
stellen.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Artikel 107 e van de Gemeentewet geeft 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. Als verplichte rechtspositie zijn de Car-uwo en Bergense
Arbeidsvoorwaarden Regeling van toepassing.
Door de griffier zijn aan het presidium van 24 augustus 2010 de volgende personele
mutaties voorgelegd:
-

-

mevrouw Pollé heeft wegens verhuizing verzocht om haar eervol ontslag te verlenen per
1 juni 2010;
na constructief overleg is met de heer de Vries een vaststellingsovereenkomst gesloten,
op basis waarvan hem eervol ontslag per 1 december 2010 kan worden verleend op
basis van Artikel 8.8, artikel lid 1, CAR – UWO;
om in deze vacatures te voorzien is per 1 september 2010 mevrouw Bosch aangesteld
als commissiegriffier voor 24 uur per week. Conform de geldende regels geldt dit
dienstverband voor een jaar, met de intentie deze om te zetten in een aanstelling in
vaste dienst; het dienstverband van mevrouw Polonio is per 1 september verhoogd tot
30 uur per week.

Op 24 augustus heeft het presidium hiermee ingestemd en adviseert de raad positief.
Formatie.
Inmiddels kan de formatie van de griffie definitief worden vastgesteld. Gezien de mutaties in
2010 zal deze per 1 januari 2011 vastgesteld worden.
De toegestane formatie van de griffie bestaat momenteel uit in totaal 164 uur. De mutaties
uit de jaren 2008 - 2010 kunnen daarin verwerkt worden. Door het ophogen van de uren
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voor de griffier en de invoering van het nieuwe vergadermodel kunnen de uren voor
commissiegriffier verlaagd en beleidsmedewerker griffie geschrapt worden.
De toegestane formatie griffie kan per 1 januari 2011 vastgesteld worden op:
- raadsgriffier
36,0 uur
- commissiegriffier
28,0 uur
- medewerker griffie
60,0 uur
totaal uitkomend op 124 uur
De raad dient deze formatie vast te stellen.
Aangezien zowel de feitelijke realisering in 2010 als de definitieve formatie per 1 januari
2011 lager zijn dan in de begrotingen is opgenomen, kunnen de financiële gevolgen
meegenomen worden bij de bezuinigingstaakstellingen.
Functieprofielen.
Eind 2009 zijn, conform de werkwijze bij de ambtelijke organisatie, de functietyperingen en
functiewaardering indicatief vastgesteld. Het voorstel is deze nu ongewijzigd definitief vast
te laten stellen door de raad, op basis van bijgevoegde bijlage:
- raadsgriffier
schaal 13
- commissiegriffier
schaal 10
- medewerker griffie
schaal 7
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De formalisering van de feitelijke situatie in 2010 en een formele basis van de personele
organisatie bij de griffie. De raad vult hiermee zijn werkgeversrol in.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
De personeelsmutaties hebben zich reeds voorgedaan en het is de eerste raad na het
reces. Doordat de raad nu deze besluiten neemt is de basis voor de meerjarenbegroting op
tijd op orde.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Medewerkers griffie.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Geen, alleen de raad is bevoegd.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Gevolgen van het raadsbesluit treden per 1 januari 2011 op en worden meegenomen in de
begrotingen.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Na besluitvorming door de raad zullen de positieve financiële gevolgen voor 2010 en de
meerjarenbegroting vanaf 2011 berekend worden en meegenomen worden bij de
bezuinigingstaakstellingen
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Besluitvorming is formalisering van in mandaat genomen besluiten door presidium op
voorstel van de griffier.

Bijlagen:
1. Raadsbesluit
2. Functieprofielen

Bergen, 24 augustus 2010
Presidium,

A.M. Kooiman
Griffier

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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