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¥ 

Raadsvoorstel 
Registratienummer: 

 

[nog in te vullen] Portefeuillehouder: Presidium 

 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Raadsgriffie 

mr. drs. M. Huisman 

(0223) 67 8101 

mehuisman@denhelder.nl 

 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 

• Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie  

 ambtenaren; 

• Raadsbesluit 171/BD, 10/12/2003; 

• Raadsbesluit 061, 04/06/2007. 

Onderwerp:  Rechtspositionele aangelegenheden raadsgriffie.     

 

 
Gevraagd besluit:    

1. de Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren vast te stellen; 

2. de commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren bevoegd te verklaren voor het afhandelen 

van bezwaarschriften met betrekking tot de rechtspositie van ambtenaren van de raadsgriffie;  

3. in geval van rechtspositionele bezwaarschriften aangaande griffiemedewerkers de griffier het mandaat 

te verlenen een functionaris in de ambtelijke organisatie aan te wijzen die namens de raad in de 

bezwarenprocedure optreedt, tenzij de gemeentesecretaris of het college van burgemeester en 

wethouders tegen die aanwijzing bezwaar heeft; 

4. een werkgeverscommissie voor de griffier en griffiemedewerkers in te stellen en daarin te benoemen de 

burgemeester (als zijnde de voorzitter van de raad) en twee door het presidium aan te wijzen 

raadsleden; 

5. de onder (4) genoemde commissie het mandaat te verlenen rechtspositionele besluiten, voor zover 

deze niet zijn gemandateerd aan de griffier, ter zake af te handelen.      

 
Inleiding en aanleiding

Bij de besluitvorming over het vaststellen van de Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie 

ambtenaren is (in 2006) verzuimd deze regeling ook van toepassing te verklaren op het personeel dat onder de 

verantwoordelijkheid van uw raad werkt. Met het voorliggende voorstel wordt hierin (zie hiervoor de 

beslispunten 1 en 2) en in de praktische uitvoering (in geval sprake is van een bezwaarschrift op 

rechtspositioneel gebied, zie beslispunt 3) voorzien.  

 

Voorts stellen wij u voor een werkgeverscommissie te benoemen die bevoegd is te besluiten over 

rechtspositionele zaken van ambtenaren van de raadsgriffie. Deze commissie bestaat uit drie personen, te 

weten de burgemeester (als zijnde de voorzitter van de raad) en twee door het presidium aan te wijzen  

raadsleden.   

 
Beoogd resultaat

Een eenduidige regeling realiseren voor ambtenaren die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van uw raad 

en voor ambtenaren die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en 

wethouders. Daarnaast met een werkgeverscommissie invulling geven aan het werkgeverschap van de raad op 

het gebied van rechtspositionele zaken (voor zover die niet aan de griffier zijn gemandateerd).   

 
Kader

Artikel 107e Gemeentewet, raadsbesluit 171/BD (10 december 2003) en raadsbesluit 061 (4 juni 2007).  
    

Argumenten / alternatieven

De Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren is in 2006 door het college van 

burgemeester en wethouders vastgesteld en van toepassing verklaard op het personeel dat werkzaam is 

binnen de ambtelijke organisatie. Deze regeling is destijds ingesteld vanwege de wens (vanuit de 

ondernemingsraad) voor een onafhankelijke bezwarencommissie, waarvan de leden bestaan uit externen. Op 

deze wijze worden bestuursrechtelijke rechtspositionele besluiten op een objectieve wijze inhoudelijk getoetst 

en alle belangen tegen elkaar afgewogen. De ondernemingsraad heeft met deze regeling destijds ingestemd en 

inmiddels is de commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren operationeel.  

Op het moment dat de voornoemde regeling ook door uw raad is vastgesteld is sprake van een eenduidige 

regeling voor ambtenaren die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van uw raad. 
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In het onderhavige voorstel is voorzien in een praktische oplossing wat de vertegenwoordiging van de raad 

betreft, namelijk dat de griffier een functionaris in de ambtelijke organisatie kan aanwijzen die namens de raad 

in de bezwarenprocedure optreedt. Hierbij is de gelegenheid geboden dat de gemeentesecretaris of het college 

van burgemeester en wethouders tegen die aanwijzing bezwaar kan maken. In dat geval dient de raad op een 

andere wijze de vertegenwoordiging te regelen.  

 

Voor de uitoefening van het werkgeverschap is het niet praktisch dat uw raad zelf deze bevoegdheden 

uitoefent. Met de samenstelling van een ‘werkgeverscommissie’ voor de griffier en de griffiemedewerkers wordt 

hier invulling aan gegeven. Hiervoor stellen wij voor de burgemeester (als zijnde de voorzitter van de raad) en 

twee raadsleden, die door het presidium worden aangewezen. Voor deze laatste constructie is gekozen, omdat 

de personele bezetting van deze commissie in de loop der tijd zal wijzigen (bijvoorbeeld door verkiezingen of 

tussentijds aftreden). Het verdient de voorkeur de afvaardiging van de raadsleden te laten bestaan uit een 

vertegenwoordiger van de oppositiepartijen en een vertegenwoordiger van de coalitiepartijen.  
 
In verband met het voorgaande adviseren wij u te besluiten overeenkomstig bijbehorend ontwerpraadsbesluit. 

 

Financiële consequenties

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. Met het vaststellen van de Regeling commissie 

bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren wordt aangesloten bij een reeds binnen de ambtelijke organisatie 

bestaande regeling.  
 

Juridische consequenties

Uw raad dient voor de Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren vast te stellen, zodat 

een en ander juridisch ook sluitend voor uw raad is geregeld.  
 

Communicatie

Hierbij kan worden verwezen naar hetgeen onder ‘aanpak/uitvoering’ is opgenomen. 

 
Aanpak / uitvoering

De Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren wordt na vaststelling door uw raad bekend 

gemaakt door de regeling aan de medewerkers van de griffie toe te zenden en door het besluit in het 

personeelsblad te plaatsen (overeenkomstig de voornoemde regeling).  

 

 

Den Helder,  27 oktober 2008 

 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder 

 

 

 S. Hulman MSc. , voorzitter 

 

 

 

 mr. drs. M. Huisman , griffier 


