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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Vaststellen nieuwe Verordening werkgeverscommissie Bergen nh 
2020 en benoemen nieuw lid werkgeverscommissie griffie

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:
1. Tot het vaststellen van de Verordening werkgeverscommissie Bergen nh 2020;
2. Raadslid de heer C. (Kees) van Leijen te benoemen tot lid van de 

werkgeverscommissie.

Geheimhouding

 Nee
 Ja
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
De huidige Verordening werkgeverscommissie d.d. 31 januari 2019 dient te worden 
aangepast aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).
Daarnaast is er een vacature binnen de werkgeverscommissie en vanuit de coalitie wordt 
voorgesteld om de heer C.(Kees) van Leijen te benoemen tot lid van de 
werkgeverscommissie.

KEUZERUIMTE
De verordening is gebaseerd op een landelijk model van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). De verordening bepaalt in artikel 2, lid 1 dat de werkgeverscommissie 
bestaat uit een voorzitter, tevens lid en maximaal vier andere leden uit de raad en (indien en 
voor zover van toepassing) bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en oppositie. Op dit moment 
bestaat de werkgeverscommissie uit 2 leden van de oppositie en 1 lid van de coalitie.

TOELICHTING OP HET ADVIES 

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 
n.v.t 
Dit voorstel is afkomstig van de werkgeverscommissie en de werkgeverscommissie heeft dit 
voorstel besproken in een overleg hierover met de fractievoorzitters op 18 juni 2020.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
n.v.t.

RISICO’S 
n.v.t.

FINANCIËN 
n.v.t.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Zodra de nieuwe verordening is vastgesteld wordt deze openbaar gemaakt. De verordening 
treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Na vaststelling van de verordening en benoeming van een nieuw lid kan de voltallige 
werkgeverscommissie functionere.

BIJLAGEN
-Verordening werkgeverscommissie Bergen nh 2020.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen
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Hoogachtend,
Werkgeverscommissie griffie,

A.J.M. (Ad) Anthonissen
Grifffier a.i.

Mw. S.C. (Solita) Groen-Bruschke
voorzitter
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