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WERKGEVERSCOMMISSIE
GRIFFIE GEMEENTE

WEERT

Onderwerp

Instructie griffier Weert 2019.

Voorstel

Vast te stellen de "Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de
griffie van de gemeente Weert 2019".

Inleiding

Aftikel 107a lid 2 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad in een instructie nadere regels
stelt over de taak en de bevoegdheden van de griffier.

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze
rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het
bevoegd gezag van de griffie en het college van zijn ambtelijke organisatie. Uw raad heeft
bij besluit van 29 oktober 2014 de feitelijke ínvulling van het werkgeverschap van de
griffie aan een bestuurscommissie gedelegeerd, de werkgeverscommissie griffie gemeente
Weeft, en een verordening voor deze commissie vastgesteld.

De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de
overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals door de raad aan haar gedelegeerd.
Aan de commissie zijn de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de
Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met
uitzondering van enkele bevoegdheden. Een van deze uitzonderingen is het vaststellen
van een instructie voor de griffier. Deze bevoegdheid is bij uw raad gebleven.

Tot de taken van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding van de tot het
werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen. Daarom legt de
werkgeverscommissie u thans onderhavige instructie middels een initiatiefvoorstel ter
vaststelling voor.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van een nieuwe instructie voor de griffier van de gemeente Weert.

Argumenten

De huidige instructíe voor de griffier dateert van 11 december 2003 en is niet meer
actueel. De functie van griffier bestaat pas vanaf de invoering van het dualisme in 20A2.
Bestond de functie in het begin vooral uit procesmatige taken, sinds 2002 heeft de functie
zich in rap tempo ontw¡kkeld. Behoeften en verwachtingen van de raad enerzijds en
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maatschappelijke ontwikkelingen en de toegenomen complexe taken van de gemeente
anderzijds maken dat de functie een enorme evolutie heeft doorgemaakt, die een herijking
van de instructie noodzakelijk maakt. De griffier is behalve verantwoordelijk voor de
processen nu tevens strategisch advlseur van de raad. Daarnaast ls de grlffier ook
sparringpartner voor het college en de ambtelUke organisat¡e, budgethouder,
leidinggevende en aanspreekpunt voor de accountant en de inwoners en instellingen in
Weert.

Bij de actualisatie is gebruik gemaakt van de modelínstructie van de Veren¡g¡ng van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het commentaar van de Commissie
Belangenbehartiging van de Vereníging van Griffiers daarop. Verder is de nieuwe instructie
toegesneden op de taken die in Weert specifiek aan de griffier worden opgedragen.

Kanttekcningen en risico's

De functie van griffíer ontw¡kkelt zich nog steeds verder. Over enige jaren zal een
actualisatie van de instructie waarschijnlijk weer aan de orde zijn.

Financiële gevolgen

Geen.

Uitvoering/evaluatie

De werkgeverscommissie voert jaarlijks resultaatgesprekken met de griffier. Ook
behandelt deze commissie de jaarplannen en jaaruerslagen van de griffie. Dit kan leiden
tot bijstelling van de taken die de raad bij de grifiier neerlegt.

Commu n icatie/ partici patie

Niet van toepassing.

Advies raadscommissie

Biilagen

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de
gemeente weert 2019.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

De werkgeverscommissie griffie gemeente Weert,

De voorzitter,
c.l ppen.
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het initiatiefuoorstel van de werkgeverscommissíe grÍffie gemeente Weert van 26
september 2OL9,

besluit:

Vast te stellen de "Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de
griffie van de gemeente Weert 2019'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 20L9.

De griffier, De vooaitter,

M.H.R.M. Wolfs-Co¡ten A.A.M.M. Heiimans




