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Instellen werkgeverscommissie griffie

De gemeenteraad heeft in 2003 besluiten genomen m.b.t. het werkgeverschap van de griffie en het
griffiepersoneel. De adviezen (onder meer van het College voor Arbeidszaken) die toen ten grondslag
hebben gelegen aan die besluitvorming zijn aan herijking toe. Het instellen van een werkgeverscommissie
ex art. 83 van de Gemeentewet is een eerste stap om tot invulling van “goed werkgeverschap” van de
gemeenteraad te komen.

1. Een werkgeverscommissie in te stellen;
2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit
de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele
voorschriften en de artikelen 107 to en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de
bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de
Gemeentewet;
3. De fractievoorzitters te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de
zittingsperiode van de raad;
4. Vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie”;
5. In te trekken het mandaatbesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) raadsgriffie
gemeente Valkenswaard, d.d. 27 februari 2003.

Het ontbreken van een duidelijk handelingskader voor de gemeenteraad om invulling te geven aan het
werkgeverschap van de griffie en griffiemedewerkers. Directe aanleiding is het verschijnen van de
handreiking “De (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur. Deze handreiking heeft geleid tot een
herbezinning op de werkgeverstaak van de raad.

In december 2009 - het jaar waarin de VNG goed werkgeverschap gekozen als één van haar kerntaken heeft een Landelijke werkgroep rechtspositionering de handreiking “De (rechts)positionering griffie (r)
in het decentrale bestuur” het licht doen zien).
Vanuit de gedachte dat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden wordt in onderstaande
toelichting veelvuldig gebruik gemaakt van passages uit die handreiking.

Zoals bekend werd bij de behandeling van het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur een
amendement aangenomen dat iedere gemeente (en provincie) verplicht stelde een griffier te benoemen.
Daarmee kwam er binnen het openbaar bestuur opeens een eindverantwoordelijk functionaris bij. Een
ambtenaar die wel werkzaam was voor de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente, maar die niet viel
onder het college.
Door de verzelfstandiging van de raadsondersteuning kreeg de raad als bevoegd gezag een
werkgeversrol. Uit onderzoek blijkt dat deze rol tot op heden onderbelicht is gebleven.
De snelle invoering van de wet leidde tot veel vragen over de rechtspositie van de griffier.
Het College voor Arbeidszaken (CvA) heeft in zijn ledenbrieven in 2002 en 2003 adviezen gegeven om
daaraan invulling te geven. Op basis van deze adviezen heeft de raad van gemeente Valkenswaard in
februari 2003 invulling gegeven aan zijn werkgeverschap. Inmiddels is gebleken dat de adviezen van het
CvA (op onderdelen) aan een herijking toe zijn. Al in 2004 werd, vanuit het perspectief van gescheiden
werkgeversrollen van raad en college, kritiek geuit op deze adviezen.
Vooral van belang is de basis waarop de invulling van de diverse werkgeversaspecten gestoeld is. Hierbij
wordt gedoeld op de wettelijke ruimte voor delegatie en mandaat. De hierboven genoemde Landelijke
werkgroep rechtspositionering heeft hiertoe professor Elzinga advies gevraagd, waarbij het in het
bijzonder moest gaan om het overdragen van de bevoegdheid van de raad aan het college om
rechtspositionele regelingen vast te stellen en rechtpositionele beschikkingen te nemen ten aanzien van
de griffier en het griffiepersoneel.
Het gaat te ver om in het kader van deze toelichting uitgebreid in te gaan op het advies van Elzinga (het
advies is als bijlage opgenomen in de handreiking). Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal zaken nog nader geregeld
moet worden in het landelijk Overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden.
Gemeenteraden kunnen echter nu wel al de nodige stappen zetten.
Op basis van het advies van professor Elzinga kan worden geconstateerd dat de werkgeverstaken van de
raad niet gedelegeerd kunnen worden aan het college. Geconstateerd wordt echter ook dat het
onmogelijk is om de raad als totaliteit op elk moment dat dit noodzakelijk is besluiten te laten nemen of
handelingen te laten uitvoeren. Daarom verdient het aanbeveling – en dat is in een toenemend aantal
gemeenten al gebeurd - om voor de min of meer dagelijkse werkgeverstaken uit de raad een commissie
samen te stellen die deze uitvoert: de zogenaamde werkgeverscommissie. Zowel Elzinga als de
landelijke werkgroep adviseren om deze commissie te baseren op artikel 83 van de Gemeentewet. Dit
artikel regelt dat de raad een bestuurscommissie in kan stellen die, anders dan de gebruikelijke
raadscommissie(s) ter voorbereiding van besluiten van de raad uit artikel 82 of een commissie uit artikel
84, nader vast te stellen werkgeverstaken namens de raad uitvoert. Met uitzondering van het benoemen,
schorsen en ontslaan en de vaststelling (en intrekken) van de arbeidsvoorwaardenregelingen – deze zijn
immers zo nauw verbonden met de wettelijke taken van de raad dat de aard van deze bevoegdheid zich
verzet tegen overdracht - neemt deze commissie de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap
voor haar rekening, op basis van een door de raad omschreven en verleende delegatie
Het presidium wil de raad voorstellen om de aanbeveling tot het instellen van een werkgeverscommissie
over te nemen.
Omvang en samenstelling van deze commissie zijn de door de raad te bepalen. Naar het oordeel het
presidium dient daarbij niet alleen kwaliteit maar ook het vormen van een goede afspiegeling uit de raad
een belangrijk uitgangspunt te zijn. Geadviseerd wordt daarom door hen om de fractievoorzitters tot lid
van de werkgeverscommissie te benoemen
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Het is naar het oordeel van het presidium zaak om snel tot instelling van een werkgeverscommissie over
te gaan. Enerzijds omdat het van belang is dat besluiten door het juiste bestuursorgaan worden genomen
en dat op een goede wijze daaraan invulling kan worden gegeven in het licht van “goed werkgeverschap”
en anderzijds omdat er werk aan de winkel is. Zo ontbreken een functiebeschrijving en een
functiewaardering en is de instructie voor de griffier verouderd. Zaken die, nu het afscheid van de
huidige griffier toch min of meer nadert, met voortvarendheid ter hand genomen moeten worden en die
geregeld moeten zijn voordat aan werving en selectie van een nieuwe griffier begonnen kan worden.
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Komen tot een eerste aanzet om het werkgeverschap van de raad een goede – ook juridisch correcte –
basis te geven.

Valkenswaard, 30 september 2010,
namens het presidium,
mr. C.J. Dorsman,
raadsgriffier
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- het raadsbesluit waarvan de “Verordening werkgeverscommissie” deel uitmaakt
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- de handreiking “De (rechts)positie griffie (r) in het decentrale bestuur”
- het raadsvoorstel met raadsbesluit uit 2003
- brief van VNG, Raadslid.nu en VvG d.d. 3 juni 2010
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