Raadsvergadering (opiniërend) van 8 april 2003

Onderwerp:

rechtspositieregeling griffieambtenaren

Agendapunt 16

Schiermonnikoog, 25 maart 2003

Aan de Gemeenteraad

Met de invoering van de Wet dualisering Gemeentewet per 7 maart 2002 is aan u het bevoegd gezag
toegekend ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. Dit betekent dat uw
bevoegd gezag tevens inhoud de uitvoering van de rechtspositie ten aanzien van de griffie.In de
memorie van antwoord op de Wet dualisering gemeentebestuur is gesteld dat de rechtspositie van het
griffiepersoneel gelijk zal zijn aan die van het overige gemeentepersoneel, omdat ook deze
ambtenaren vallen onder de algemene afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) met de bonden voor de sector “gemeenten” heeft gemaakt. Bij besluit van 15 mei 2001 heeft u
reeds besloten ten aanzien van de gemeenteambtenaren de uitvoering van de rechtspositionele
bevoegdheden (het vaststelling van de CAR en UWO teksten) te delegeren aan het college van
B&W.In haar brief van 19 december 2002 adviseert het LOGA aan haar leden dat de raad, uit oogpunt
van efficiency, ook het uitvoeren van de CAR/UWO en de lokale rechtspositieregeling ten aanzien van
de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren delegeert aan het college van B&W. De
bevoegdheid tot het vaststellen van een instructie, aanstelling, schorsing en ontslag leent zich in het
kader van het dualisme minder goed voor delegatie. Geadviseerd wordt deze bevoegdheden bij de
raad te laten.
Wij adviseren u conform het bijgevoegde besluit-voorstel :

1. het besluit te nemen tot het van toepassing verklaren van de lokale rechtspositie op de
griffieambtenaren;
2. om de uitvoering van de rechtspositie ten behoeve van de griffie te delegeren aan het college
van B&W;
3. de uitoefening van de van delegatie uitgezonderde personele bevoegdheden toe te wijzen aan
het seniorenconvent.
Burgemeester en wethouders van de Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Dijs

E. Fennema

De raad van Schiermonnikoog;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 maart 2003, gelet op
artikel 156 en artikel 160, aanhef en eerste lid onder d, va de Gemeentewet en artikel 1:3a van de
arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het advies van Afdeling
Personeelszaken besluit vast te stellen het volgende delegatiebesluit uitvoering
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Schiermonnikoog ten behoeve van de griffie:
B E S L U I T:
Artikel 1
In aanvulling op artikel 1:3a is de gemeentelijke rechtspositie en de toekomstige wijzigingen daarin
van toepassing op de griffie.
Artikel 2

Aan het college wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het uitvoeren van de
arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Schiermonnikoog en daaraan verbonden nadere regelingen
ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie, behoudens voor zover het betreft
-

het nemen van besluiten met betrekking tot aanstelling, overplaatsing, schorsing of het
ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie;

-

het vaststellen van de instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffier en de
medewerkers van de griffie;

-

het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier en de medewerkers van de griffie;

-

besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffier en de
medewerkers van de griffie;

-

het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de medewerker van
de griffie.

Artikel 3
De voorbereiding van de in artikel 2 bedoelde besluiten ten aanzien van de griffier die zijn
voorbehouden aan de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door het seniorenconvent.
Artikel 4
De raad en het college kunnen de griffier machtigen ten behoeve van medewerkers van de griffie
bevoegdheden namens hen uit te oefenen voor zover dat in de dagelijkse uitvoering van de
arbeidsvoorwaarden gebruikelijk is.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 29 april 2003.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als “Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling
gemeente Schiermonnikoog ten behoeve van de Griffie”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 april 2003.

, voorzitter (E. Fennema).

, griffier (S.T. van der Zwaag).

