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02 november 2015 
Mevrouw M.H.RM. Wolfs-Corten 
Gemeente Weert 	 HR21 
Postbus 950 
6000AZ Weert 

Geachte mevrouw Wolfs-Corten, 

Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van de brief d.d. 12 oktober 2015 van Raadslid.NU 
aan jullie werkgeverscommissies. Hierin wordt het advies gegeven om HR21 voorlopig niet toe te passen 
voor griffiers. Wij willen graag het belang van deze brief onderstrepen, je vindt deze brief bijgesloten. 

Griffiers en griffiemedewerkers verkeren immers in de bijzondere positie dat zij aangesteld zijn door de 
gemeenteraden c.q. Provinciale Staten. De volksvertegenwoordigers hebben daardoor ook de 
werkgeversrol voor de griffier en de griffie toebedeeld gekregen, hetgeen passend is binnen de duale 
verhoudingen. 

Wij zijn dan ook van mening dat het gesprek over de functieomschrijving van de griffier (en 
griffiemedewerkers) in deze duale context moet worden gevoerd en hopen dat de werkgeverscommissie 
daarbij tevens meeweegt dat de (gewijzigde) functieomschrijvingen van de griffier doorwerking hebben op 
de verhoudingen in het lokale bestuur, zoals door Raadslid.Nu omschreven. Het gesprek gaat dus niet 
alleen over de positionering van de griffier en griffies als zodanig, maar ook over de positionering van de 
raad c.q. staten binnen het bestuurlijke krachtenveld waarin de griffier en de griffie hun rol vervullen. 

We hopen dat de brief van Raadslid.NU mede de aanzet zal zijn tot een bredere discussie onder de 
werkgevers(commissies) onderling en de werkgeverscom missie en de raad c.q. staten over de 
positionering van de griffier. We zijn altijd bereid om onze ervaringen vanuit de praktijk met de werkgevers 
en de beroepsvereniging Raadslid.Nu te delen, om zo te komen tot een breed gedeelde opvatting over de 
rollen en taken van de griffier. 

Met vriendelijke groet, 

Reneé Wiggers 
Voorzitter 
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RAADSLID NU 
NI:DERLANDSE VERENIGING VOOR RAADSLEDEN 

Aan: 
Gemeenteraad 
t.a.v. de werkgeverscommissie uit de raad 

c.c. griffier 

Den Haag, 12 oktober 2015 

Betreft: toepassing HR21 

Geacht commissie, 

Raadslid.Nu heeft afgelopen jaar overleg gevoerd over de voorgenomen aanpassing van de 
bestaande functieprofielen in HR21 voor de griffier. In plaats van de bestaande twee 
profielen zijn er nu drie (aangepaste) profielen beschikbaar gesteld. Als behartiger van de 

belangen van raadsleden en gemeenteraden, met als focus een sterke rol en positie van de 
raad, heeft Raadslid.Nu dit overleg gevoerd met griffiers en de (ambtelijke) 

vertegenwoordiging van het College van Arbeidszaken (CvA) en de beheercommissie HR21. 
Bovendien is de werkgeversrol van de raad een van de speerpunten in de activiteiten van 
Raadslid.Nu.  

Het bestuur van Raadslid.Nu hanteert als uitgangspunt voor het formuleren van een 
standpunt over de profielen voor de griffier in HR21 dat de raad de werkgever is van de 
griffier. Het is cruciaal voor het functioneren van de gemeenteraad als hoogste 
bestuursorgaan dat de raad goed wordt geadviseerd. Daar waar de raadsgriffier deze rol 
heeft te vervullen, is het van wezenlijk belang dat de griffier dit kan doen vanuit een positie 
in de driehoek met de burgemeester en (gemeente)secretaris die evenwichtig is. Wanneer 
deze verhoudingen onevenwichtig zijn - rechtspositie en inhoud zijn daarbij elkaar 
versterkende factoren - kan dat ten koste gaan van het goed, tijdig en adequaat adviseren 
van de gemeenteraad. Volgens Raadslid.Nu is een onevenwichtige verhouding niet alleen 
nadelig voor de gemeenteraad maar ook voor het functioneren van de gemeente en zijn 
bestuursorganen in zijn totaliteit. 

Raadslid.Nu heeft tegen deze achtergrond de Beheercommissie HR21 en CvA verzocht om 
een inhoudelijke heroverweging van de nieuwe functieprofielen voor de griffier. De reden 
daarvoor is dat over het opstellen van de nieuwe HR21-profielen geen inhoudelijk overleg is 
gevoerd. Ten tweede is Raadslid.Nu van mening dat de uitkomsten van het onderzoek naar 
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de positie en de rol van de griffier bij een eventuele herziening van de bestaande profielen 

moet worden betrokken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van 
Griffiers met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Raadslid.Nu heeft daarom verzocht de uitkomsten van dat onderzoek af te wachten. 
Raadslid.Nu stelt vast dat de nieuwe profielen volgens HR21 ondanks onze verzoeken - en 
die van de Vereniging van Griffiers - gewoon bij gemeenteraden onder de aandacht zijn 
gebracht. Bovendien heeft Raadslid.Nu berichten ontvangen dat in diverse gemeenten 
wordt geworsteld met de toepassing van het nieuwe HR21-systeem. 

Zoals u ongetwijfeld weet, is het systeem van HR21 niet verplichtend. Het betreft slechts een 
advies van het CvA aan gemeenten. Het is een zelfstandige bevoegdheid van raad en college 
afzonderlijk om HR21 toe te passen ten aanzien van het eigen personeel. Raadslid.Nu vraagt 
u daarom als raad - gezien onze overwegingen - HR21 voorlopig niet toe te passen voor 
griffie rs. 

Wanneer u vragen of suggesties op dit onderwerp hebt, horen wij dat graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Mark den Boer, voorzitter Raadslid.Nu 
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