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Onderwerp
Aa nwijzi n gsbesl u it g riffier en plaatsverva ngend griffier

Voorstel
1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van de werkgeverscommissie aan de raad om
M.H.R.M. Wolfs-Corten aan te wijzen als griffier en P.A.W. Otten als plaatsvervangend
g riffier.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande het initiatiefuoorstel kenbaar te
maken aan de raad.

Inleiding
Met ingang van l januari2O2O is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
in werking getreden. Door de Wnra worden de publiekrechtelijke aanstellingen van de
griffier en de plaatsvervangend griffier van rechtswege gewijzigd in tweezijdige
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten. De eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling gaf
de griffier en de plaatsvervangend griffier de mogelijkheid de bevoegdheden uit te oefenen
die de Gemeentewet aan hun ambt verbindt. De nieuwe arbeidsovereenkomsten geven
hen deze bevoegdheden niet. Om hen toch deze bevoegdheden toe te kennen is een
aanwijzingsbesluit nodig. Op grond van de artikelen 107 lid 1 en 1O7d lid 1 van de
Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd de griffier en de plaatsvervangend griffier aan
te wijzen.

Beoogd effect/doel
De raad neemt een aanwijzingsbesluit voor de griftier en de plaatsvervangend griffier.
Deze aanwijzingsbesluiten zijn formeel gezien nodig in verband met de inwerkingtreding
van de Wnra met ingang van 1 januari 2020.

Argumenten
De arbeidsovereenkomsten van de griffier en de plaatsvervangend griffier kunnen, anders
dan het aanstellingsbesluit, niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van
bevoegdheden. De bevoegdheden van de (plaatsvervangend) griffier hebben externe
werking, waardoor voor deze functies naast een arbeidsovereenkomst ook een
aanwijzingsbesluit nodig is op grond waarvan de (plaatsvervangend) griffier zijn
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bevoegdheden krijgt opgelegd. Pas dan kunnen de bevoegdheden verbonden aan het
ambt worden uitgeoefend. De arbcidsovereenkomst is een tweezudige overeenkornst die

ziet op de arbeidsrelatie en alleen tussen partijen kan werken, dus tussen de gemeente

Weert als werkgever en de griffier en plaatsvervangend griffier als werknemer. Voor een

ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of
krachtens de wct bevoegdheden worden geattribueerd, betekent dit dat hij naast zijn
arbeidsovereenkomst ook een aanwijzingsbesluit in de functie krijgt. De aanwijzing eindigt
van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van
griffier dan wel plaatsvervangend griffier geen onderdeel rneer uitmaakt van de

werkzaamheden of als de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De raad kan de bevoegdheid

tot het aanwijzen van de (plaatsvervangend) griffier niet overdragen aan de

werkgeverscommissie.

Kanttekeningen en risico's
Inhoudelijk brengt de Wnra geen wijzigingen in de huidige arbeidsvoorwaarden van

medewerkers. Wel is de rechtsbescherming anders (kantonrechter i.p.v. bestuursrechter).

Voor de medewerker griffie/commissiegriffier is een aanwijzingsbesluit niet vereist.

Uw college kan ingevolge artikel t47a van de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepass¡ng.

Comm unicatie/ partici Patie
Het aanwijzingsbesluit wordt aan de griffier en de plaatsvervangend griffier beschikbaar
gesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:
HRM-adviseurs A. van Halbeek en W. Coumans.
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Niet van toepassing

Bijlagen:
Initiatiefvoorstel werkgeverscom m issie

Pagina 2


