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Wijziging Verordening werkgeverscommissie Bergen.

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. de navolgende wijziging van de Verordening werkgeverscommissie Bergen vast te
stellen;


Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:
De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de plaatsvervangend
voorzitter van de raad, en vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit
de coalitie en de oppositie.



Artikel 9 komt te vervallen, onder vernummering van de artikelen 10 tot en met 12
tot de artikelen 9 tot en met 11.

2. De volgende leden van de raad, voor de zittingsperiode 2018-2022, te benoemen tot
voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie Bergen:
 Mevr. S.C. Groen-Bruschke (voorzitter)
 Mevr. J.L. Swart
 Mevr. F.C. Braak-van Kasteel
 Dhr. J.A.M. Haring
 Dhr. A.P. van Huissteden
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
De raad is bevoegd gezag van de griffier en de op de Griffie werkzame ambtenaren. 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. Uw raad heeft op 9 december 2010 de Verordening
werkgeverscommissie Bergen vastgesteld. In deze Verordening heeft u uw werkgeverstaken
overgedragen aan de werkgeverscommissie en heeft u de werkgeversrol voor de
medewerkers van de griffie gemandateerd aan de griffier.
1

BELEIDSKADER

1.1

Beleidskaders

1.1.1
n.v.t.

Collegeprogramma

2.1.2
Lokaal beleid
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
 Het betreft een wijziging van de Verordening werkgeverscommissie Bergen (2010)
2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
Gemeentewet art. 83 lid 1, de artikelen 107 tot en met 107e en art. 156
Algemene wet bestuursrecht afd. 10.1.2
2

ADVIES

Toelichting op het advies
In de Verordening werkgeverscommissie Bergen (2010) bestaat de werkgeverscommissie uit
alle fractievoorzitters en is de waarnemend voorzitters van de raad voorzitter van de
werkgeverscommissie. Inclusief de voorzitter zou de werkgeverscommissie deze
raadsperiode dan uit negen personen bestaan. Een commissie van deze omvang is voor
deze taak niet goed werkbaar. Voorgesteld wordt om, naast de voorzitter, de commissie te
laten bestaan uit vier leden uit de raad, bij voorkeur komend uit de coalitie en de oppositie.
De volgende raadsleden nemen zitting in de werkgeverscommissie:
Mevrouw S.C. Groen-Bruschke (vz.);
Mevrouw J.L. Swart;
Mevrouw F.C. Braak-van Kasteel;
De heer J.A.M. Haring;
De heer A.P. van Huissteden.
Tevens wordt voorgesteld om artikel 9, het jaarlijks opmaken van een verslag van
werkzaamheden, te schrappen uit de verordening, omdat hier in de praktijk geen gebruik van
werd gemaakt.
Deze wijzigingen zijn besproken in de werkgeverscommissie en in het presidium.
Hoogachtend,
het presidium van de gemeente Bergen

De heer A. Idema
griffier

Mevrouw drs. H. Hafkamp
voorzitter
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