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DATUM  25 november 2019 

AGENDAPUNT  3.05.03 

ONDERWERP  Wnra - Arbeidsovereenkomst Griffie 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen Bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK19000236 

AANLEIDING  Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking 

(Wnra). De Wnra heeft o.a. als gevolg dat de huidige aanstellingen van rechtswege worden 

omgezet naar arbeidsovereenkomsten naar het civiele recht (Burgerlijk Wetboek). 

 

De gemeente Koggenland heeft ervoor gekozen om de werknemers van de gemeente 

Koggenland en de werknemers van de Griffie per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst 

aan te bieden om een solide basis onder de arbeidsrelatie te leggen, waarmee de overgang 

van de eenzijdige aanstelling naar de tweezijdige arbeidsrelatie expliciet wordt bekrachtigd 

en de Cao Gemeenten en het personeelshandboek worden geïncorporeerd.  

 

KADER  - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra); 

- Burgerlijk Wetboek (BW); 

- Ambtenarenwet 2017; 

- Cao Gemeenten; 

- Gemeentewet;  

- Verordening op de werkgeverscommissie. 

WIJ STELLEN VOOR  De voorgestelde arbeidsovereenkomst voor zittende werknemers van de Griffie te 

gebruiken per 1 januari 2020.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De medewerker Griffie ontvangt voor 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst per  

1 januari 2020, waarbij de Cao Gemeente en het personeelshandboek van de gemeente 

Koggenland zijn geïncorporeerd.   

ONDERBOUWING  Zowel vanuit de VNG als vanuit de advocatuur wordt geadviseerd om zittende (en nieuwe) 

werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het aanbieden van een 

arbeidsovereenkomst  legt namelijk een solide basis onder de arbeidsrelatie, waarmee de 

overgang van de eenzijdige aanstelling naar de tweezijdige arbeidsrelatie expliciet wordt 

bekrachtigd en de Cao Gemeenten en het personeelshandboek worden geïncorporeerd.  De 

werkgroep P&O van de KOM–gemeenten onderschrijven het advies van de VNG en de 

advocatuur voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst. 



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: n.v.t.  

Burgemeester en wethouders van Koggenland.  

Arbeidsvoorwaarden 

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst biedt de mogelijkheid om reeds gemaakte afspraken 

in één document op te nemen, zodat voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk 

is welke arbeidsvoorwaarden er gelden. 

 

Incorporatiebeding 

De arbeidsovereenkomst biedt de mogelijkheid om een incorporatiebeding op te nemen, 

waarbij de Cao gemeenten (de huidige en de daarop volgende) en het personeelshandboek 

van de gemeente expliciet van toepassing worden verklaard op de werknemers van de 

Griffie. Werknemers van de Griffie zijn hierdoor gebonden aan de Cao Gemeenten en het 

personeelshandboek, inclusief toekomstige wijzigingen, zoals partijen dit aan de 

onderhandelingstafel zo hebben beoogd. 

KANTTEKENINGEN  De aangeboden arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst voor de zittende 

medewerker Griffie. Dit is op dit moment 1 werknemer. Voor nieuwe werknemers van de 

griffie volgt een arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers, welke separaat aanboden 

zal worden aan de Raad.  

FINANCIËN  n.v.t.  

DUURZAAMHEID  n.v.t.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Een alternatief is om geen arbeidsovereenkomst aan te bieden, waarbij de aanstelling per 1 

januari 2020 van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Dit is echter niet 

wenselijk, omdat de overige werknemers van de gemeente Koggenland een 

arbeidsovereenkomst ontvangen. Door hiervan af te wijken wordt een andere werkwijze 

aangehouden voor de Griffie en we met deze werkwijze niet expliciet de tweezijdige 

arbeidsrelatie bekrachtigen.  

 

De arbeidsovereenkomst en de keuze voor de arbeidsovereenkomst zijn op 11 november 

2019 met de Griffier en de werkgeverscommissie besproken, toegelicht en akkoord 

bevonden.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t.  

COMMUNICATIE  Dit besluit wordt door middel van een individuele arbeidsovereenkomst naar de 

medewerker Griffie gecommuniceerd.  

VERVOLG  Communicatie met de Griffier, werkgeverscommissie en medewerker Griffie. 

BIJLAGEN  1. Arbeidsovereenkomst zittende medewerkers Griffie 


