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Geachte raadsleden,
In de commissievergadering van 11 oktober heeft uw collega Monique Krikhaar er op
gewezen dat de toelichting op de Verordening werkgeverscommissie enkele onlogische
passages bevat. Onlogisch omdat op sommige plaatsen in de toelichting niet zozeer het
betreffende artikel wordt toegelicht maar (overbodige) aanbevelingen worden gedaan.
Voorbeeld daarvan is de toelichting op artikel 3 (taken voorzitter) waarin profiel en
scholing worden aanbevolen.
Ik heb in de commissie toegezegd die toelichting nog eens kritisch te zullen bekijken.
Een en ander heeft geleid tot de volgende aanpassingen.
Aan de toelichting op artikel 2 van de verordening is de volgende tekst toegevoegd:
Een en ander neemt niet weg dat de burgemeester (maar ook anderen) in voorkomende
gevallen door de commissie kan worden uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn
als informant.
Ik heb gemeend daarmee enigszins tegemoet te komen aan de opmerking die de
burgemeester over zijn positie in dit kader heeft gemaakt.
De toelichting op artikel 3 van de verordening is vervangen door de volgende tekst:
De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.
De toelichting op artikel 4 van de verordening is vervangen door de volgende tekst:
Het zal voorkomen dat in de werkgeverscommissie zaken aan de orde zijn die direct op de
griffier betrekking hebben. Uiteraard kan de commissie bepalen dat de beraadslagingen
buiten aanwezigheid van de griffier zullen plaatsvinden. In dat geval maakt de commissie
zelf afspraken over de verslaglegging.
De raad, en derhalve ook de werkgeverscommissie, heeft op grond van het bepaalde in
artikel 33 lid 1 Gemeentewet recht op ambtelijke bijstand. Het bepaalde dat de griffier met
de gemeentesecretaris afspraken maakt over ondersteuning is in lijn met de Verordening
op de ambtelijke bijstand.
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Met het eerste gedeelte van de toelichting wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen
die zowel in presidium als in de commissievergadering gemaakt werden met betrekking tot
de situatie waarin de griffier zelf onderwerp van beraadslaging is.
Opdat de regeling met betrekking tot ondersteuning ook geheel in lijn is met hetgeen
hierover in de verordening op de ambtelijke bijstand is vastgelegd was het ook
noodzakelijk de in de Verordening werkgeverschap een kleine aanpassing te doen.
In artikel 4 van de verordening zijn de woorden met het college of de secretaris vervangen
door met de gemeentesecretaris.
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