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DATUM  2 maart 2020 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  RV Delegatiebesluit raad WGC en verordening op de WGC 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK20000290 

AANLEIDING  De gemeenteraad is werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. Op 

1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking 

getreden. De Wnra brengt met zich mee dat een aantal zaken voor de griffie moet worden 

geregeld.  

Zo heeft uw raad reeds op 25 november 2019 besloten om akkoord te gaan met het 

aanbieden van de arbeidsovereenkomst voor de zittende medewerker van de Griffie.  

Op 16 december 2019 heeft u de tekenbevoegdheid van de griffier per 1 januari 2020 

gecontinueerd. Naast de reeds genomen raadsbesluiten wordt u nu het delegatiebesluit 

voor de werkgevercommissie ter besluitvorming voorgelegd, alsmede de daarmee 

samenhangende wijziging van de Verordening op de werkgeverscommissie.   

KADER  Artikel 83 lid 1, de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 

van de Algemene wet bestuursrecht, en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.  

WIJ STELLEN VOOR  1. Het ‘Delegatiebesluit werkgeverscommissie Wnra, 2020’ vast te stellen;  

2. De ‘Verordening op de werkgeverscommissie, Koggenland, 2020’ vast ter stellen, onder 

intrekking van de ‘Verordening op de werkgeverscommissie Koggenland, 2017’. 

BEOOGD 

RESULTAAT 
 De bevoegdheidsverdeling na 1 januari 2020 tussen raad en werkgeverscommissie resp. de 

raadsgriffier op het gebied van personeelsaangelegenheden aan te laten sluiten op de 

duale werkwijze. 

ONDERBOUWING  Ad  1. Delegatiebesluit werkgeverschap raad  

Per 1 januari 2020 vallen de gemeenteambtenaren niet langer meer onder de 

Ambtenarenwet maar onder het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit is vergelijkbaar met 

werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren hebben daardoor een CAO alsmede een 

tweezijdige arbeidsovereenkomst, in plaats van de eenzijdige aanstelling. Inhoudelijk 

brengt de Wnra geen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.  
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Datum: 7 februari 2020  

 

De werkgeverscommissie Koggenland  

 

Met het delegatiebesluit draagt de raad de tekenbevoegdheid voor arbeidsovereenkomsten 

over aan de werkgeverscommissie resp. de griffier. Hiermee sluit de bevoegdheidsverdeling 

rondom het werkgeverschap van de raad aan op de duale werkwijze van voor 1 januari 

2020. Het betreft in deze een technische wijziging.   

 

Ad 2. Verordening op de werkgeverscommissie, Koggenland, 2020 

De voorliggende Verordening op de werkgeverscommissie is aangepast aan de Wnra. Het 

betreft alleen artikel 1 van de verordening. Daarbij is tevens opgenomen dat de raad voor 

de Griffie hetzelfde Personeelshandboek wenst te volgen als het college voor de 

medewerkers van de organisatie. In het Personeelshandboek zijn de arbeidsvoorwaarden 

geregeld voor medewerkers. Voor de functie van griffier wordt het Personeelshandboek op 

de onderdelen Regeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling en het  

Werving- en Selectiebeleid niet gevolgd. Hierdoor heeft de werkgeverscommissie meer 

vrijheden in het werven en selecteren van de griffier. 

Naast de doorvoering van de Wnra is artikel 1 zo gewijzigd dat de medewerkers van de 

griffie verantwoording afleggen aan de griffier, en niet aan de werkgeverscommissie zoals 

in de verordening van 2017 was vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 

praktijk van afgelopen jaren.  

KANTTEKENINGEN  Ad 1. Is dit delegatiebesluit van de raad over zijn werkgeverschap wel nodig?  

Het delegatiebesluit zorgt dat de werkgeverscommissie haar werkzaamheden van voor  

1 januari 2020 kan voortzetten. 

FINANCIËN  Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

DUURZAAMHEID  nvt 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 
 nvt 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 
 nvt 

COMMUNICATIE  De communicatie vindt plaats via de voor de gemeente gebruikelijke communicatiekanalen 

VERVOLG  Het delegatiebesluit alsmede de verordening op de werkgeverscommissie wordt 

gepubliceerd. 

BIJLAGEN  1. Verordening op de werkgeverscommissie Koggenland, 2017 


