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Aan de Gemeenteraad
Inleiding
In een gezamenlijke brief van 3 juni 2010 van de Vereniging van Griffiers, de Vereniging voor
Raadsleden Raadslid.NU en de VNG (bijlage V) werd de gemeenteraad en college geïnformeerd over
het formaliseren van de uitoefening van de werkgeverstaken door de gemeenteraad, in het bijzonder
met betrekking tot de griffie en griffiemedewerkers. In de LOGA brief van 5 juli 2011 (bijlage VI) is de
gemeente geïnformeerd over de te nemen stappen met betrekking tot de uitvoering.
De griffier destijds bekleedde zowel de griffiersfunctie als een beleidsmedewerker functie binnen de
gemeente. Om die reden was er niet de noodzaak de werkgeverstaken voor de gemeenteraad te
organiseren omdat deze medewerker ook was aangesteld door het College. Vanaf 1 april 2015 is dit
niet meer het geval en zal de werkgeversbevoegdheid voor de gemeenteraad geregeld moeten
worden.
Argumenten
De raad is de werkgever van de griffie(r) en het college van alle overige ambtenaren. Dat betekent dat
de raad de griffier en de medewerkers van de griffie benoemt, schorst en ontslaat, zoals in de
artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet is bepaald. De overeenkomstige bevoegdheden
van het college zijn opgenomen in de artikelen 102 tot en met 106 en 160, onderdelen c en d.
Uit de eerstgenoemde artikelen vloeit rechtstreeks voort dat de raad het bevoegd gezag is van de
griffier en de medewerkers van de griffie.
Bij het werkgeverschap horen ook aangelegenheden als werving en selectie, vaststelling
arbeidsvoorwaarden, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, instellen van een
vorm van medezeggenschap, professionalisering van de griffie, functiewaardering en beloningsbeleid.
De aspecten functiewaardering en beloningsbeleid blijven voor dit moment inhoudelijk buiten
beschouwing.
Werkgeverschap schept verplichtingen zoals met name blijkt uit artikel 125 van de Ambtenarenwet. In
dit artikel is bepaald dat het bevoegd gezag van onder meer de gemeenten voorschriften moet
vaststellen over alle aspecten van arbeidsvoorwaarden van benoeming tot en met ontslag en de wijze
van totstandkoming daarvan.
Een gemeenteraad is dus net als het college verantwoordelijk voor alle aspecten van het
werkgeverschap voor de ambtenaren die onder hun verantwoordelijkheid vallen (de griffie).
Intrekken delegatiebesluit welke is vastgesteld n.a.v. LOGA brief d.d. 19 december 2002
In de LOGA-brief d.d. 19 december 2002 is geadviseerd een deel van de werkgeverstaken van de
raad te delegeren aan het college.
Bestudering van de wetsgeschiedenis, evaluaties van de stuurgroep Leemhuis van de Wet dualisering
gemeentebestuur en de commissie Hermans van de Wet dualisering provinciebestuur en ingewonnen
adviezen leiden tot de slotsom dat ‘de aard van de bevoegdheid’ zich verzet tegen delegatie van
werkgeversbevoegdheden van de raad aan een bestuursorgaan waar de raad geen deel van
uitmaakt. Dat betekent dat delegatie aan het college of de burgemeester niet mogelijk is. Het
delegatiebesluit waarbij deze bevoegdheden aan het college zijn gedelegeerd (of gemandateerd)
zoals dat in de meeste gemeenten is vastgesteld naar aanleiding van de LOGAbrief d.d. 19 december
2002 moet dan ook worden ingetrokken. Tegelijk zal de gemeenteraad met het werkgeverschap
samenhangende besluiten moeten nemen.

Instellen werkgeverscommissie
De raad is dus de werkgever van de griffie en zal dan ook de daaruit voortvloeiende verplichtingen en
taken moeten uitvoeren. Echter, afgezien van de omvang van de raad is het vanwege de
vergaderfrequentie nauwelijks mogelijk ook de dagelijkse taken als werving en selectie, het voeren
van functionerings- en beoordelingsgesprekken, verlofverlening e.d. uit te voeren. Om pragmatische
redenen is het aan te bevelen met toepassing van artikel 83 Gemeentewet een werkgeverscommissie
in te stellen bestaande uit leden van de raad. De wet staat niet toe dat de burgemeester (of een
wethouder) ook deel uitmaakt van een door de raad ingestelde commissie.
Delegatie- of mandaatbesluit overdracht taken werkgeverschap raad aan de
werkgeverscommissie
Delegatie aan een bestuursorgaan waar de raad geen deel van uitmaakt, te weten de burgemeester
of het college, is niet mogelijk. Delegatie is daarom alleen mogelijk aan organen waarvan de raad deel
uitmaakt zoals een werkgeverscommissie. Desondanks blijft het ook bij het delegeren van
bevoegdheden van belang dat het delegerend bestuursorgaan zich realiseert dat delegatie de
volledige overdracht betekent van de betreffende
bevoegdheden.
Een andere vorm van overdracht van bevoegdheden is mandaat. In dat geval kan de raad het
gemandateerde orgaan verplichten hem de te informeren over de uitgeoefende bevoegdheden. De
raad kan zelfs, wanneer dat in voorkomende geval wenselijk is, het mandaat tijdelijk terug nemen.
Ook in het geval van delegatie of mandaat resteren er werkgeversbevoegdheden die zich niet lenen
voor overdracht. Dat is het geval bij het benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan
van de griffier, het vaststellen van de instructie van de giffier, het regelen van de vervanging van de
griffier en de vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie. Aan de werkgeverscommissie
kan wel worden gedelegeerd het schorsen van de griffier als ordemaatregel, het benoemen, schorsen
als orde- en disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffiemedewerkers. Ook kunnen deze
bevoegdheden rechtstreeks door de raad worden
gemandateerd aan griffiers die leidinggeven aan één of meerdere griffiemedewerkers.
Wij adviseren het werkgeverschap te delegeren aan de werkgeverscommissie. Gezien de omvang
van de gemeente Schiermonnikoog en de overlegstructuur zal de werkgeverscommissie de raad
blijven informeren over de uitgeoefende bevoegdheden.
Vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling Griffie
Voor alle medewerkers van de gemeente is de centraal vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling de
geldende regeling. Dit vloeit ook voort uit de wetsgeschiedenis rondom het invoeren van de griffie.
Desgevraagd heeft de toenmalige minister van BZK op vragen uit de Eerste Kamer geantwoord dat de
arbeidsvoorwaardenregeling in de sector Gemeenten ook op de griffie van toepassing is. Gemeenten
– en daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen college en raad – zijn door hun lidmaatschap van
de VNG statutair gebonden aan deze afspraken. Echter, op grond van artikel 125 Ambtenarenwet is
het de werkgever die deze arbeidsvoorwaardenregeling vast moet stellen. Dat betekent dat in de
gemeente door zowel het college als de gemeenteraad, die immers beide het werkgeverschap
uitoefenen, die arbeidsvoorwaardenregeling en ook de wijzigingen daarin moeten worden vastgesteld.
Toekomstige wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling
Het gevolg van het voorgaande is dat de raad nu en in het vervolg (wijzigingen in) de
arbeidsvoorwaardenregeling vast moet stellen. Zodra het college een voorstel ontvangt tot vaststelling
of wijzigingen van de arbeidsvoorwaardenregeling, wordt dit via de werkgeverscommissie ook
voorgelegd aan de
gemeenteraad. De raad stelt deze op voorstel van de werkgeverscommissie vast inclusief eventueel
noodzakelijke afwijkingen vanwege de specifieke omstandigheden op de griffie.
Met het oog op clustering van besluiten die de raad in dit kader moet nemen, wordt geadviseerd de
arbeidsvoorwaardenregeling zoals die door het college is vastgesteld ongewijzigd over te nemen.
Vervolgens kan worden bekeken of het voor een goede uitvoering van de ondersteunde taak van de
griffie noodzakelijk is op de eerder genoemde onderdelen een aanpassing aan te brengen.
Voorstel
Door de raad te nemen besluiten:
- Instellen van een werkgeverscommissie en vaststellen “verordening werkgeverscommissie

griffie”(bijlage I)
- Delegatie- of mandaatbesluit nemen waarbij taken worden overgedragen aan de
werkgeverscommissie (bijlage II)
- Intrekken van delegatiebesluit waarbij een deel van de werkgeverstaken van de raad zijn
overgedragen aan het college (bijlage III)
- Bestaande arbeidsvoorwaardenregeling opnieuw als verordening vaststellen (bijlage IV)
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