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Registratienummer: 

 

RVO18.0052 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Verordening werkgeverscommissie 2011 

(RB11.0150)       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

F. Blok 

(0223) 67 8103 

f.blok@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot benoemen van leden voor de werkgeverscommissie 

 

Gevraagd besluit: 

Het benoemen van leden voor de werkgeverscommissie. 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. De raad en het 

college van burgemeester en wethouders vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag 

van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren en daarmee formeel ook verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffie. Om deze rol goed te kunnen 

invullen is in 2011 de werkgeverscommissie ingesteld. Met het einde van de zittingsperiode van de raad na de 

verkiezingen van 21 maart 2018 is het lidmaatschap van de leden van de werkgeverscommissie beëindigd. 

Hierdoor dient de raad nieuwe leden te benoemen voor de raadsperiode 2018-2022.   

 

Inleiding 

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. De raad en het 

college van burgemeester en wethouders vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag 

van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren en daarmee formeel ook verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffie. Om deze rol goed te kunnen 

invullen is in 2011 de werkgeverscommissie ingesteld. Met het einde van de zittingsperiode van de raad na de 

verkiezingen van 21 maart 2018 is het lidmaatschap van de leden van de werkgeverscommissie beëindigd. 

Hierdoor dient de raad nieuwe leden te benoemen voor de raadsperiode 2018-2022. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het benoemen van leden voor de werkgeverscommissie zodat deze commissie haar taken weer kan uitvoeren. 

 

Kader 

Artikel 83 van de Gemeentewet waarin het instellen van bestuurscommissies is geregeld en de Verordening 

werkgeverscommissie 2011 waarin de werkzaamheden van de werkgeverscommissie zijn geregeld.   

 

Argumenten 

De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositionele aangelegenheden 

(CAR/UWO en de lokaal vastgestelde rechtspositieregelingen en -artikelen) van de griffie. Omdat de 

gemeenteraad het bevoegd gezag is, is formeel ook de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden ten 

aanzien van de griffie een zaak van uw raad. Op grond van artikel 82, tweede lid, Gemeentewet, kunnen 

burgemeester en wethouders geen lid zijn van een door de raad ingestelde commissie. De burgemeester kan 

wel optreden als informant, omdat hij in de dagelijkse praktijk als voorzitter van de raad het meest met de griffier 

te maken heeft. In de werkgeverscommissie dienen drie raadsleden te worden benoemd. In eerder verband is 

door uw raad de voorkeur uitgesproken de plaatsvervangend raadsvoorzitter en twee nadere leden uit de raad, 

één namens de coalitie en één namens de oppositie te benoemen. Dit is ook opgenomen in de Verordening 

werkgeverscommissie 2011 in artikel 2, lid 1.  Het is mogelijk dat op het moment dat dit voorstel u wordt 

aangeboden, nog geen duidelijkheid is welke partijen de coalitie gaan vormen. In die situatie is het in 

overweging te nemen het voorstel aan te houden tot dit wél het geval is.      

 

Maatschappelijk draagvlak 

Draagvlak 

Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van 

leden voor de werkgeverscommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten 

in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

 

Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid. 

 

Financiële consequenties 

Het benoemen van leden van de werkgeverscommissie heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoeming van de leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid 

worden gegeven. 

 

Realisatie 

De werkgeverscommissie wijst nadat de leden zijn benoemd zelf haar voorzitter aan. 

 

 

Den Helder, 24 april 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


