
gemeente 

Den Helder 

Raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d : 17 november 20DB 

Besluit nummer. RB08.0128 

Onderwerp: Rechtspositionele aangelegenheden raadsgriffie 

De raad van de gemeente Den Helder, 

gelezen het voorstel nummer BL08.02363 van hel presidium van Den Helder van 27 oktober 2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen van 
10 november 200B; 

gelet op artikel 107e Gemeentewet, raadsbesluit nummer 171/BD, 2003 van 10 december 2003 inzake de 
Organisatie, rechtspositie en benoemingen van de griffie en raadsbesluit nummer 061 van 4 juni 2007 inzake de 
mandatering van rechtspositionele bevoegdheden raadsgriffie; 

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 tol 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. 

Besluit: 

Aldus besloten in de raadsvergadering 

1 7 WOV. 2008 van 

oorzitter 

gnffier 
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Nr. IRG8.0140/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel mei betrekking lot rechtsposilionele aangelegenheden van de raadsgriffïe 

Aan de Raad. 

In haar vergadering van 10 november 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het 
bovengenoemde voorstel besproken. 

Oe commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor hel voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 november 200B 

Den Helder, 10 november 2008 

commissie Bestuur en Middelen 

7i 

vorst 

\ 
F.V.A. Hóogervorsl 

\ \ \ 

, commissiegriffier. 

voorzitter. 



Raadsvoorstel 

Raadsvergadering van 4 juni 2007 Portefeuillehouder: 
wnd. burgemeester G.H. Faber 

Registratienummer: 061 
Afdeling: Raadsgriffie 
Behandelend ambtenaar: fW. Huisman 
- Telefoonnummer. 0223-678101 
- B-mailadres: mehuisman(3)dQnhelder.nl 

Onderwerp: 
Mandatering rechlspositionele bevoegdheden 
raadsgriffie 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
" Instructie voor de griffier van de 

gemeente Den Helder, raadsbesluit van 
3 juii 2002; 

o Organisatie, rechtspositie en 
benoemingen van de griffie, 
raadsbesluit nr. 171/BD (2DD3) van 10 
december 2003. 

Gevraagd besluit: _____ 

De bevoegdheid lot het nemen van besluiten over aanstelling, ontslag (op verzoek), verlenen van 
vakantie/verlor, alsmede met betrekking lot besluiten tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van 
medewerkers van de raadsgriffie te mandateren aan de griffier van de gemeente Den Helder. 

Inleiding en aanleiding 

Geconstateerd is dat de wijze waarop de rechtspositionele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanstelling, 
ontslag (op verzoek) en beloning, van medewerkers van de raadsgriffie Is geregeld niet overeenkomt 
met de werkwijze binnen de ambtelijke organisatie. Voor de rechtspositionele aangelegenheden, 
zoals de aanstelling, ontslag (op verzoek) en beloning van personeel, die onder de 
verantwoordelijkheid van het college van b&w vallen, heeft het college mandaat verleend aan de 
afdelingsmanagers. Dit is tot nu toe niet hel geval voor de rechtspositionele aangelegenheden van 
medewerkers bij de raadsgriffie. Ook in geval van functiewijzigingen, beloning (waaronder 
bijvoorbeeld het toekennen van een periodiek) en bevordering zal (hoewel binnen de daarvoor door 
uw raad gestelde (financiële) kaders wordt gebleven) steeds een raadsbesluit nodig zijn. 

Vandaar dat, overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze binnen de ambtelijke organisatie en gezien 
de doelstelling zo veel mogelijk daarbij aan te sluiten, u hierbij een voorstel aantreft waarbij de 
bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aanstelling, ontslag (op verzoek), verlenen van 
vakantieverlof, alsmede met betrekking tot besluiten tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van 
medewerkers van de raadsgriffie te mandateren aan de griffier van de gemeente Den Helder. 

Beoogd resultaat 

Aansluiting zoeken bij de rechtspositionele praktijk binnen de ambtelijke organisatie. 

Kader 

Artikel 107e Gemeentewet, raadsbesluit van 3 juli 2002 inzake de Instructie voor de griffier van de 
gemeente Den Helder en raadsbesluit van 10 december 2003 (nr. 171/BD (2003)) Inzake de 
Organisatie, rechtspositie en benoemingen van de griffie. 

Argumenten / Alternatieven 

Met het mandateren van uw bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aanstelling, ontslag (op 
verzoek), verlenen van vakantie/verlof, alsmede mei betrekking tot besluiten tot de ontwikkeling. 



CONFORM 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering van 4 juni 2D07 
besluit nummer 061 

Onderwerp: 
Mandatering rechtspositionele bevoegdheden raadsgriffie. 

De raad van de Gemeente Den Helder, 

gelezen het voorstel nummer 081 van de wnd. burgemeester en de griffier van Den Helder van 
14 mei 2007; 

gehoord het presidium van 21 mei 2007; 

gelet op artikel 107e Gemeentewet, het raadsbesluit 3 juli 2002 inzake de Instructie voor de griffier 
van de gemeente Den Helder en het raadsbesluit van 10 december 2003 (nummer 171/BD, 2003) 
inzake de Organisatie, rechtspositie en benoemingen van de griffie; 

Besluit: 
de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aanstelling, ontslag (op verzoek), verlenen van 
vakantie/verlof, alsmede met betrekking tot besluiten tot ontwikkeling beoordeling en beloning van 
medewerkers van de raadsgriffie te mandateren aan de griffier van de gemeente Den Helder. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van Q 4 jyjJJ 2QD7 

R 

gnfner, 

mr. drs. M. HU 
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Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder ten behoeve van de 
griffie 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel van het college van 29 juli 2003 nr. 171/BD; 

gelet op artikel 156 en artikel 160, aanhef en eerste lid onder d, van de Gemeentewet en artikel 1:3a van de 
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder; 

gezien het advies van het college van burgemeester en weihouders van de gemeente Den Helder; 

besluit vast te stellen het volgende delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den 
Helder; 

Artikel 1 
Aan het college wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot hel uitvoeren van de Arbeidsvoorwaardenregeling 
gemeente Den Helder en daaraan verbonden nadere regelingen ten behoeve van de griffier en de 
medewerkers van de griffie, behoudens voor zover hel betreft: 
- het nemen van besluiten mei betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of hel ontslag 

van de griffier en de medewerkers van de griffie; 
- het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffie en de medewerkers van de 

griffie; 
- het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier en de medewerkers van de griffie; 
- besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffier en de 

medewerkers van de griffie; 
- het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de 

griffie. 

Artikel 2 
De voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten ten aanzien van de griffier die zijn voorbehouden aan 
de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door de ambtelijke organisatie. 

Artikel 3 
De raad en het coflege kunnen de griffier machtigen ten behoeve van medewerkers van de griffie 
bevoegdheden namens hen uit te voeren voor zover dat in de dagelijkse uitvoering van de 
arbeidsvoorwaardenregelingen gebruikelijk ïs. 

Artikel A 

Dit besluit treedt in werking op 10 december 2003. 

Artikel 5 
Dit besluit kan worden aangehaafd als Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 
Den Helder. 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2003. 

De voorzitter, De griffier, 


