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Instructie griffier gemeente Weert 2019

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie griffie
gemeente Weert om vast te stellen de "Instructie voor de griffier en nadere regels ter zake
van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert 2019".
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande dit initiatiefvoorstel kenbaar te maken
aan de raad.

Inleiding

Artikel 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 raad is de werkgever van de
griffier en de griffiemedewerkers. De raad heeft enkele bevoegdheden gedelegeerd aan de
werkgeverscommissie griffie gemeente Weert. Het vaststellen van de instructie voor de
griffier is niet gedelegeerd.

Beoogd effect/doel

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

Argumenten

De huidige instructie dateert van 11 december 2003 en is niet meer actueel. Voor een
nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar het initiatiefvoorstel van de
werkgeverscom m issie.

Kanttekeningen en risico's

uw college kan ingevolge artikel t47a van de Gemeentewet en op grond van het

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Poftefeuil lehouder

Griffie

M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten
(04ss-s7s206)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W-voorstel:
Dl-809084

Zaaknummer:
809010

Publicatie:

S W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Beslu¡t college

Weert,
13 augustus 2019

In te vullen door het B&W secretariaat:

.E Akkoord
! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:

tr Niet akkoord
! Gewijzigde vers¡e

¡ A-stuk
n B-stuk
¡ C-stuk

DENummer: Y
b¿,=\

1

Beslissing d.d.: <¡S. t,C - 2o\c.
\Åøl celbe+ h.,¿,1+ qön *j.c,ut
'to+ ¿¿ ,{"}"*¿'l.st¡. ) ,-rrt

Totaal aa

s,



Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen'

Flnanclële, personele en juridische gevolgen

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De werkgeverscommissie voert jaarlijks resultaatgesprekken met de griffier. Ook
behandelt deze commissie de jaarplannen en jaarverslagen van de griffie. Dit kan leiden

tot bijstelling van de taken die de raad bij de griffier neerlegt.

Communicatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern l

¡ W. Coumans en A. van Halbeek (äRM)

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

In itiatiefvoorstel met instructie.
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