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Onderwerp

Initiatiefvoorstel FVO benoemen leden werkgeverscommissie griffie.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om leden van de
werkgeverscommissie griffie te benoemen.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen uit te brengen.

Inleiding

Bij besluit van 29 oktober 2014 heeft de raad een werkgeverscommissie voor de griffie
ingesteld. Deze commissie is een bestuurscommissie in de zin van artikel 83 van de
Gemeentewet. De raad heeft aan deze commissie de bevoegdheden op het gebied van de
rechtspositie van de griffie gedelegeerd. Uitgezonderd van deze delegatie zijn de
bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag, het vaststellen van de instructie voor
de griffier, het regelen van de vervanging van de griffier, het eventueel vaststellen van
een organisatieverordening voor de griffie en het vaststellen en wijzigen van de
arbeidsvoorwaardenregeling m.b.t. de griffie. Deze besluiten hebben een dermate
vergaand karakter, dat de raad deze bevoegdheden zelf uitoefent.

Eveneens bij besluit van 29 oktober 2014 heeft de raad de verordening voor de
werkgeverscommissie griffie vastgesteld. Tevens zijn vier raadsleden benoemd tot lid van
de werkgeverscommissie.

Tot aan de verkiezingen bestond de werkgeverscommissie uit de leden C. Jacobs, H. Stals,
C. Beenders en l. Goubet.
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Op grond van aft¡kel 2, lid3, van de verordening werkgeverscommissie griffie benoemt de
raad uit zijn midden de leden van de werkgeverscommissie voor de duur van de
zittingsperiode van de raad. De werkgeverscommissie bestaat ingevolge art¡kel 2, lid I,
van de verordening werkgeverscommissie griffie uit vier leden van de raad, bij voorkeur
afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

De raad dient voor de raadsperiode 2018-2022 opnieuw raadsleden te benoemen als lid
van de werkgeverscomm issie griffie.

Het FVO stelt voor om de volgende raadsleden te benoemen tot lid van de
werkgeverscom m issie griffie :

C.J. C. Jacobs-Verstappen
I.F.A.l. Beenders-Van Dooren
T. Winters
l.W.l. Goubet

Argumenten

Van de raadsleden die tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zitting hadden in de
werkgeverscommissie griffie hebben drie personen laten weten dit lidmaatschap te willen
voortzetten. Alleen de heer Stals geeft aan dat hij vanwege drukke werkzaamheden niet
mccr in dc gclegenheid is lid van deze commissie te blijven. Op de uitnodiging van de
griffier aan de raadsleden om, indien men belangstelling heeft voor het lidmaatschap van
deze commissie, zich te melden heeft mevrouw T. Winters gereageerd. Er hebben zich
geen andere kandidaten gemeld.

De te benoemen raadsleden zijn afkomstig uit de fracties Weert Lokaal, CDA, SP en DUS

Weert.

Kanttekeningen en risico's

Uw college kan ingevolge artikel 147avan cle Gemeentewet en op gronrl van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

F-nanciële, personeie en juridische gevoigen

Geen. De leden van de werkgeverscommissie ontvangen geen extra vergoeding voordeze
werkzaamheden.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com m u n icatie/ participatie

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie wordt vermeld op de website. De leden
Van de werkgeverscommissie ontvangen schriftelijk bericht van hun benoeming.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing

Bijlagen:
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