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Geadviseerd besluit
1. Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020.

2. De heer mr. J.G. van Straalen, met ingang van 1 september 2002 benoemd tot raadsgriffier, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de 
Gemeentewet.

3. De huidige commissieleden, mevrouw K.J. Kayadoe en de heren A. Los en P. Slaa, te beschouwen 
als lid van de werkgeverscommissie gebaseerd op deze nieuwe verordening.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), per 1 januari 2020, is de 
Gemeentewet gewijzigd en wordt de griffier niet meer 'benoemd' maar 'aangewezen' door de raad. De 
invoering heeft ook gevolgen voor de bevoegdheden van de raad en de werkgeverscommissie, als het 
gaat om de griffie. Het is daarom nodig de Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2014 
te actualiseren.

Beoogd effect
a. Het hebben van een actuele verordening die de taken en bevoegdheden regelt van de 
werkgeverscommissie griffie Ridderkerk.

b. Verzekeren dat de griffier zijn wettelijke taken rechtsgeldig kan uitvoeren.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1. De verordening voor de werkgeverscommissie griffie moet voldoen aan de gewijzigde wetgeving 
per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is in artikel 107, tweede lid, en artikel 107e, tweede lid, van de Gemeentewet 
opgenomen dat de gemeenteraad bevoegd is om besluiten ter voorbereiding van een 
privaatrechtelijke rechtshandeling te nemen. De bevoegdheid is beperkt tot het aangaan, wijzigen en 
beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame personen. De 
burgemeester vertegenwoordigd de gemeente in en buiten rechte en ondertekent de 
arbeidsovereenkomsten. Zij kan de bevoegdheid daartoe overdragen met een volmacht.
Aan de werkgeverscommissie was gedelegeerd de bevoegdheid de op de griffie werkzame 
ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Onder de 
gewijzigde wetgeving kan dit worden gecontinueerd, daarom is in de nieuwe verordening opgenomen 
dat de werkgeverscommissie besluit tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier.

Met de inwerkingtreding van de Wnra is ook de Wet op de Cao van kracht geworden. De Cao geldt 
van rechtswege ook voor de griffie. Voor de toepassing van de cao is de raad bevoegd (artikel 1.11 
Cao Gemeenten) en bij delegatie de werkgeverscommissie. Daarnaast heeft u op 12 december 2019 
besloten om het personeelshandboek van de BAR-organisatie van toepassing te verklaren voor de 
griffier en de andere bij de griffie werkzame ambtenaren. Wijzigingen in het personeelshandboek 
worden bekrachtigd door het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie. Voor de toepassing van de 
bepalingen uit het personeelshandboek is de raad bevoegd en bij delegatie de werkgeverscommissie. 
Met vaststelling van de nieuwe verordening wordt de toepassing van de cao en de toepassing van de 
bepalingen uit het personeelshandboek BAR-organisatie gedelegeert aan de werkgeverscommissie.

2.1 Voorzien in de juiste wettelijke basis voor uitoefening van de bevoegdheden door de griffier

In 2002 heeft u de heer Van Straalen benoemd tot raadsgriffier. Dit was een éénzijdige 
rechtshandeling. Met de benoeming kwam de arbeidsrechtelijke relatie tot stand en werden tegelijk de 
bij de functie behorende publiekrechtelijke bevoegdheden aan hem gegeven. Door de aanpassing van 
de Gemeentewet zijn nu twee handelingen nodig:
1. de raad besluit tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een persoon (tweezijdige 
rechtshandeling);
2. de raad besluit de persoon aan te wijzen als griffier.
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De aanstelling van de huidige ambtenaren is van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst, 
zo ook die van de griffier. Zijn benoeming is van rechtswege niet omgezet in een 'aanwijziging'. Dit 
voorstel voorziet hierin.

3.1 De wettelijke basis te bieden voor het lidmaatschap van de werkgeverscommissie
De huidige leden zijn benoemd voor de duur van de raadsperiode. De grondslag voor hun benoeming, 
de verordening, wijzigt. De leden hebben aangegeven lid te willen blijven voor deze raadsperiode.

Overleg gevoerd met
De HR-adviseur van de griffie, de griffier en de leden van de werkgeverscommissie.

Kanttekeningen
Onder deskundigen is er verschil van mening of de eerdere 'benoeming' van de griffiers met een 
raadsbesluit moet worden omgezet in een besluit tot 'aanwijzen'. Het is onduidelijk of die geregeld is 
via het overgangsrecht. Om te voorkomen dat twijfel kan ontstaan over de rechtsgeldige 
ondertekening van raadsbesluiten wordt, o.a. door de Vereniging van Griffiers, geadviseerd een 
besluit tot aanwijzen te nemen.

Vanwege de werkzaamheden van de griffie rond de corona-maatregelen in het voorjaar, de 
zomervakanties en de prioritering, wordt u dit voorstel nu pas gedaan.

Uitvoering/vervolgstappen
De leden van de werkgeverscommissie en de griffier ontvangen een afschrift van het ondertekende 
raadsbesluit.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

 

Bijlagen
1. Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
19 november 2020

Zaaknummer:
156863

Onderwerp:
Verordening 
werkgeverscommissie griffie 
Ridderkerk 2020

:

gelet op 

artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 
10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

1. Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020.

2. De heer mr. J.G. van Straalen, met ingang van 1 september 2002 benoemd tot raadsgriffier, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de 
Gemeentewet.

3. De huidige commissieleden, mevrouw K.J. Kayadoe en de heren A. Los en P. Slaa, te beschouwen 
als lid van de werkgeverscommissie gebaseerd op deze nieuwe verordening.


