
Ambtelijke bijstand: Berry van ‘t Westeinde 
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  1 

 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: * 
 
Onderwerp 
Besluiten met betrekking tot werkgeverschap van de griffie als gevolg van de invoering van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
27 januari 2020 18 februari 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet, aan te wijzen H.M. (Berry) van ’t 
Westeinde, en als plaatsvervangend griffier, als bedoeld in artikel 107d, aan te wijzen R.E.M. (Ingrid) 
van Breda. 
2. Deze aanwijzingen met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2020  
3. De “Verordening werkgeverscommissie 2020” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
“Verordening Werkgeverscommissie” vastgesteld op 5 oktober 2010 
4. Het delegatiebesluit werkgeverschap raad vaststellen 
 
Inleiding 
De gemeenteraad is werkgever van de raadsgriffier en het overige griffiepersoneel. Op 1 januari 2020 
is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daardoor vallen 
gemeenteambtenaren niet langer onder de Ambtenarenwet maar onder het Burgerlijk Wetboek 
(BW), zoals ook werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren krijgen daardoor een CAO alsmede 
een tweezijdige arbeidsovereenkomst, in plaats van de tot nu toe gebruikelijke eenzijdige aanstelling. 
Inhoudelijk brengt de Wnra geen wijzigingen in de huidige arbeidsvoorwaarden van medewerkers. 
Wel is de rechtsbescherming anders (kantonrechter i.p.v. bestuursrechter).  
De gemeenteraad, als werkgever van de raadsgriffier en de medewerkers van de griffie, heeft in 2010 
zoals de meeste gemeenteraden de werkgeversbevoegdheden gedelegeerd aan een 
werkgeverscommissie door middel van het vaststellen van een Verordening werkgeverscommissie.  
Uitgangspunt in het bijgaande voorstel is om de werkwijze zoals we die kennen rond het 
werkgeverschap van de griffie ongewijzigd te continueren. Het is wenselijk snel besluiten te nemen.  
 
Argumenten  
1.1 Het aanwijzingsbesluit is mogelijk noodzakelijk om te zorgen dat de griffier zijn taak kan 
uitoefenen.  
Op grond van het gewijzigde artikel 107 van de Gemeentewet moet de raad de griffier aanwijzen.  Er 
is onduidelijkheid tussen juristen of als gevolg van de wijzigingen in onder andere de Gemeentewet 
als gevolg van de invoering van de Wnra een nieuw aanwijzingsbesluit noodzakelijk is. Een mogelijke 
consequentie van het niet nemen van een nieuw aanwijzingsbesluit kan zijn dat de (plv) griffier zijn 
bevoegdheden op grond van de Gemeentewet niet kan uitoefenen. Om dergelijke problemen te 
voorkomen wordt voorgesteld de griffier en de plv. griffier opnieuw aan te wijzen. Dit is een 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=VII&paragraaf=3&artikel=107&z=2020-01-01&g=2020-01-01
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juridische formaliteit. Zowel griffier als plaatsvervanger zijn al eerder door de raad aangesteld in hun 
functie. 
 
2.1. De wijziging van de Gemeentewet is ingegaan op 1 januari 2020 
In verband met de wijziging van de Gemeentewet per 1 januari wordt voorgesteld de aanwijzing met 
terugwerkende kracht vast te stellen. 
 
3.1 De inwerkingtreding van de Wnra heeft ook een aantal gevolgen voor de verordening 
werkgeverscommissie 
Door inwerkingtreding van de Wnra veranderen sommige begripsaanduidingen in de verordening. De 
verordening moet hierop worden aangepast. Inhoudelijk wijzigt er niets.  
 
4.1. Om het werkgeverschap uit te oefenen is het belangrijk dat bevoegdheden door de raad aan de 
werkgeverscommissie worden gedelegeerd 
De Gemeentewet bedeelt een aantal bevoegdheden toe aan de gemeenteraad. Voor de uitoefening 
van het werkgeverschap is de werkgeverscommissie ingesteld. Ten einde de bevoegdheden effectief 
uit te voeren wordt voorgesteld om een aantal bevoegdheden over te dragen aan de 
werkgeverscommissie, zoals ook in de oude situatie al het geval was. 
 
Kanttekeningen 
4.1 Er is juridische onduidelijkheid over de duale rollen van college en raad rond het werkgeverschap 
van de griffie 
De nieuwe wetgeving met betrekking tot de Wnra roept overal in het land vragen op met betrekking 
tot de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college. Het college (en de burgemeester) hebben o.a. 
bevoegdheden om privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan. Dit kan in theorie spanning 
oproepen in de verdeling van de bevoegdheden, onder andere met betrekking tot het lokale 
Personeelshandboek dat ook op het personeel van de griffie betrekking heeft. De vraag is hoe de 
huidige rol van de werkgeverscommissie in dat licht het beste kan worden gecontinueerd. 
Afgesproken is om de afspraken over de werkwijze tussen college en werkgeverscommissie in de 
komende tijd goed vast te leggen, zodat hier helderheid over komt.  
 
Financiën  
Deze regelingen hebben geen financiële consequenties.  
 
Samenwerking 
De voorbereiding van de aanpassingen regelingen heeft plaatsgevonden in overleg met de griffiers 
van Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarbij is door een door de drie gemeenten gedeelde 
personeelsfunctionaris geadviseerd.  
 
Communicatie 
Deze regelingen hebben alleen interne werking. Het besluit en de verordening moeten op de 
reguliere manier bekend gemaakt worden.  
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Vervolg 
Nadat de raad deze besluiten heeft genomen kan de burgemeester zijn bevoegdheden tot het 
ondertekenen van arbeidsovereenkomsten delegeren aan de werkgeverscommissie. Door deze 
besluiten zijn de afspraken weer juridisch geborgd en kan de werkgeverscommissie verder met haar 
taken.  
In een volgende vergadering wordt u ook nog een aangepaste instructie van de griffier voorgelegd. 
De aanpassingen in deze instructie hebben voor het overgrote deel betrekking op de gevolgen van de 
wijzigingen in de werkwijze van de raad voor de taken van de griffie. De wijzigingen als gevolg van de 
Wnra zijn ondergeschikt. Daarom wordt dit voorstel u straks gelijk met de vaststelling van de 
wijziging van de andere reglementen en verordeningen in verband met de gewijzigde werkwijze van 
de raad voorgelegd.  
 
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit 
2. Verordening 
3. Delegatie besluit 
4. Voorbeeld van mandaatbesluit van werkgeverscommissie aan de griffier 

 
De werkgeverscommissie, 
 

, de voorzitter 
 
 
 
, de griffier   
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De raad van de gemeente Goirle, 

 

 

Gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 27 januari 2020; 

 

Gelet op de Gemeentewet 

 

 

Besluit 

 
1. Als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet, aan te wijzen H.M. (Berry) van ’t 

Westeinde, en als plaatsvervangend griffier, als bedoeld in artikel 107d, aan te wijzen R.E.M. 
(Ingrid) van Breda. 

2. Deze aanwijzingen met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2020.  
3. De “Verordening werkgeverscommissie 2020” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

“Verordening Werkgeverscommissie” vastgesteld op 5 oktober 2010 
4. Het delegatiebesluit werkgeverscommissie Wnra 2020 vast te stellen 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 februari 2020 

 

De griffier     De voorzitter 

 

 

Berry van ’t Westeinde    Mark van Stappershoef 
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Verordening werkgeverscommissie 2020 

 

De raad van de gemeente Goirle; 

 

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en 

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie 

 

1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige 

op de griffie werkzame werknemers, zoals dat door de raad aan haar is gedelegeerd. 

2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van 

de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen. 

3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het 

griffiepersoneel mandateren aan de griffier. 

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie 

 

1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad. De raad 

zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde 

groeperingen.  

2. De voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden 

benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. 

3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt 

a. op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in 

als de opvolger door de raad is benoemd 

b. als het raadlidmaatschap eindigt 

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de 

werkgeverscommissie te vervullen. 

4. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering 

van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel op te treden als informant of adviseur. 

 

Artikel 3 Taken voorzitter 

 

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor: 

a. het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie 

b. het leiden van de vergaderingen 

c. het doen naleven van deze verordening 

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede 

het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie 

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerst 

verantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie. 
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Artikel 4 Ondersteuning van de commissie 

 

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt 

zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning. 

 

 

Artikel 5 Besluitvorming 

 

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals 

bedoeld in artikel 2. 

2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbende leden aanwezig is. 

 

Artikel 6 Verslaglegging 

 

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst 

wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld. 

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen 

 

1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang, als bedoeld in artikel 10, 

tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden. 

2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist 

dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop 

of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd. 

3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek 

indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk 

verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid van dit artikel is 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie 

 

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de 

voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht. 

 

Artikel 9 Verantwoording 

 

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit 

aan de raad over haar werkzaamheden en bevindingen. 

 

Artikel 10 Onvoorzien 

 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de 
werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter. 
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Artikel 11  Inwerkingtreding  

 

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking en werkt terug 

vanaf 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening werkgeverscommissie griffie”, 

zoals vastgesteld op 5 oktober 2010. 

 

 

Artikel 12 Citeertitel 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie griffie 2020”. 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 februari 2020 

 

De griffier     De voorzitter 

 

 

 

 

Berry van ’t Westeinde    Mark van Stappershoef 
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Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 
 
 Onderwerp:  
Vaststelling van het delegatiebesluit werkgeverschap raad.  
 
  
De Raad van de gemeente Goirle,  
 
gezien het voorstel van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van 30 januari 2020 en 
gelezen de ledenbrief van het College voor Arbeidszaken van de VNG dienaangaande;  
 
gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de 
Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;  
 
gelet op het raadsbesluit d.d. 18 februari 2020 tot het vaststellen van de Verordening 
werkgeverscommissie griffie 2020;  
 
gelet op de inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1-1-2020 

 
B E S L U I T :  

 
vast te stellen: het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 
werkgeverscommissie 2020.  
 
 
Artikel 1  

1. Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie over te dragen de bevoegd-
heden besluiten te nemen tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten met op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e lid 2 
Gemeentewet)  

2. Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor 
arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, de bepalingen 
worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de 
gemeentesecretaris in het Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan 
een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, vindt overleg plaats tussen college en  
werkgeverscommissie 

3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het 
griffiepersoneel laten uitvoeren door de griffier. 

4. Het delegatiebesluit van 20 juli 2004 in te trekken 
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Korte toelichting 
 
Ad lid 1 en 2.  
In de situatie tot 1 januari 2020 waarin de Ambtenarenwet nog van toepassing is wordt aan de 
werkgeverscommissie gedelegeerd het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling 
(o.a. CAR-UWO). Het personeelshandboek dat in het kader van de Wnra moet worden vastgesteld is 
hiermee qua zwaarte van de bepalingen vergelijkbaar. De aard van de regeling is niet dermate zwaar 
dat geen delegatie mogelijk is (een soort nadere/aanvullende regels t.o.v. de landelijke cao voor 
gemeenteambtenaren). 
In de aanpassingswet Wnra is aan de raad, net als aan het college, de bevoegdheid toegekend om 
besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling te nemen (artikel 107 
Gemeentewet). Die bevoegdheid is beperkt tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame medewerkers. Het toekennen 
van de bevoegdheid tot het nemen van deze voorbereidende besluiten brengt met zich dat de raad 
exclusief en met uitsluiting van het college, de zeggenschap heeft over de griffier en de medewerkers 
van de griffie. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot al hetgeen het werkgeverschap met zich brengt. 
Als orgaan dat mag besluiten tot het aangaan van de (privaatrechtelijke) overeenkomsten (is de raad 
o.g.v. 107 en 107 e Gemeentewet), is het belangrijk ook invloed te kunnen hebben op het 
personeelshandboek, als een soort van Algemene Voorwaarden waaronder het bereid is te 
contracteren.  
 
Ad lid 3. 
Omdat het om de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid gaat, is er niet langer sprake 
van mandaat (uitoefenen bestuursrechtelijke bevoegdheden), maar van volmacht. 
Het gaat hier om de materiële uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid binnen de 
gemeente als privaatrechtelijke entiteit. 
De vertegenwoordiging van de gemeente als privaatrechtelijke entiteit naar buiten toe geschiedt op 
grond van artikel 171 Gemeentewet door de burgemeester. In dat kader kan de burgemeester, nadat 
het materiële privaatrechtelijke besluit is genomen, bijvoorbeeld de griffier opdracht geven / 
volmacht verlenen tot het tekenen van de arbeidsrechtelijke overeenkomsten voor het 
griffiepersoneel. 
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Ad lid 4.  
Op 20 juli 2004 heeft de raad eerder een delegatiebesluit genomen – waarbij een deel van de 
bevoegdheden tot het uitvoeren van de gemeentelijke Arbeidsvoorwaardenregeling is neergelegd bij 
het college. Bij de invoering van de werkgeverscommissie is een deel van dit besluit al vervallen. De 
rest van dit besluit wordt nu vervangen door de Wnra en de besluiten die als gevolg hiervan worden 
genomen. 
 
 
 
 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 februari 2020 

 

De griffier     De voorzitter 

 

 

 

Berry van ’t Westeinde    Mark van Stappershoef 
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BIJLAGE:  
Mandaatbesluit griffiepersoneel 
 
De werkgeverscommissie van de gemeente Goirle; 
 
gelet op artikel  10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid, van de Verordening 
werkgeverscommissie Goirle 2020;  
 
besluit: 
 
1.    De bevoegdheid tot  het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie 
werkzame  ambtenaren,  met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier. Tot het 
mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende 
bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen. 
 
2.     De in mandaat te nemen besluiten dienen  in overeenstemming  te zijn met alle ter  zake 
geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie  gevoerde  beleid en mogen niet 
leiden tot een budgetoverschrijding. 
 
3.    Indien redelijkerwijs te verwachten  is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of 
politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever  in de gelegenheid gesteld zijn wensen  of 
bedenkingen over een ontwerp van  het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de 
gemandateerde,  naar voren te brengen. 
 
4. Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit  mandaatbesluit 
verleende bevoegdheden uit.  
 
5.   Alle stukken verband  houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt 
ondertekend: 
De werkgeverscommissie  van de gemeente  Goirle,  
namens deze, 
(handtekening), 
griffier. 
 
6. In te trekken het mandaatbesluit griffiepersoneel uit 2010.  
 
7.    Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit griffiepersoneel'  en treedt in werking  op 
de dag volgende  op die van zijn bekendmaking. 
 
Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van  19 februari 2020,  
 
 
 
de voorzitter,     secretaris,  
 
 


