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Agendapunt : 13. 
Voorstelnummer : 12-87 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : P.M.P. Bosch-van Opzeeland 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouders : Burgemeester 
 
Onderwerp:  Werkgeversrol griffie 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. Een werkgeverscommissie in te stellen. 

2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren 
die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet 
gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften 
en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van 
de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, 
eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet. 

3. De fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad als lid en de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad tot voorzitter te benoemen van 
de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de 
raad. 

4. Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie Bergen. 

5. De regeling tot het instellen van een presidium van 25 november 2003 in 
te trekken en de regeling tot het instellen van een presidium van 9 
december 2010 vast te stellen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In de gemeentewet wordt onderscheid gemaakt tussen de Griffie en de ambtelijke 
organisatie. De raad is bevoegd gezag van de griffier en de op de Griffie werkzame 
ambtenaren, het college is bevoegd gezag van de ambtelijke organisatie.  
In artikel 107 van de Gemeentewet staat dat de raad de griffier benoemt. In artikel 107e van 
de Gemeentewet staat dat de raad bevoegd is de op de Griffie werkzame ambtenaren te 
benoemen, te schorsen en te ontslaan. De huidige situatie in de gemeente Bergen is zo 
geregeld dat in de regeling tot het instellen van een presidium wordt genoemd dat het 
presidium de functionele werkgever is voor de griffie. Dit houdt in dat het presidium niet 
formeel beslissingsbevoegd is, dit ligt nog steeds bij de raad. De raad besluit door het 
instellen van een werkgeverscommissie zijn werkgeverstaken over te dragen aan deze 
commissie en de werkgeversrol voor de griffie te mandateren aan de griffier. De 
werkgeverscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad en 
de plaatsvervangend voorzitter van de raad als voorzitter.  
Als verplichte rechtspositie zijn de Car-uwo en Bergense Arbeidsvoorwaarden Regeling van 
toepassing verklaard door de raad op 30 september 2010. 
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       De Regeling tot het instellen van het presidium dient hierop te worden aangepast. Tevens    
      wordt deze regeling aangepast aan de praktijk voor wat betreft de deelname van     
      plaatvervangende fractievoorzitters en de openbaarheid van de agenda en het verslag.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het formaliseren van de uitvoering van de rechtspositie van de Griffie. De raad vult hiermee 
zijn werkgeversrol in. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Onlangs hebben zich bij de Griffie diverse personele mutaties voorgedaan. Er is toen 
gebleken dat het niet praktisch is om het werkgeverschap uit te laten voeren door de 
voltallige raad.  
 

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 onmiddellijke ingang in. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
N.v.t. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad heeft op 30 september 2010 besloten, als afdoeningvoorstel van de ingekomen 
brief namens VNG/Raadslid Nu/VvG inzake “Handreiking; (rechts) positie griffie ® in het 
decentrale bestuur, via de griffie een raadsbesluit erover op te stellen. Via het presidium 
wordt het nu aan de raad voorgelegd.  
 
 
Bijlage: 
Mandaatbesluit griffiepersoneel, ter kennisname. 
 
Raadsbesluit instellen werkgeverscommissie 
Raadsbesluit vaststellen Verordening Werkgeverscommisie Bergen 
Raadsbesluit vaststellen Regeling instellen presidium Bergen 2010 
 
 
Bergen, 4 november 2010 
 
Presidium, 
 
 
A.M. Kooiman,   drs. H. Hafkamp,  

 griffier        voorzitter 
 
 
 


