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Van: 
Aan: 
Datum 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste collega's, 

"Peter Schouten" <Peter.Schouten@harenkarspel.nl> 
"Cees Kok" <cj.kok@abp.nl>, "Monique Ballering" <MBallering@alkmaar.nl>,. 
5/12/2010 11:32 
vergadering regionetwerk Noord Holland-Noord 
Peter Schouten.vcf 

N.a.v. ons overleg gisteren hieronder de reactie van Gerard Heetman o S t u k f l l i m m e r : b l 1 1 . 0 0 0 1 8 
mijn vraag m.b.t. de vaststelling/wijziging van de rechtspositie van de 
griffie. 

Geachte heer Schouten, 

De kern van de boodschap van de presentatie was dat gewijzigde 
inzichten mede op advies van prof. Elzinga ertoe leiden dat delegatie 
niet meer mogelijk is. Dat betekent dus een heroverweging van de 
adviezen uit 2002 voor zover het betreft het delegatiebesluit aan het 
college. Ik heb daar echter ook laten weten dat wij op dat punt nog met 
een advies en modelbesluit komen. Binnenkort wordt de handreiking 
waarover ik sprak al toegestuurd aan de gemeenten, maar de aanvullende 
modelbesluiten om het delegatiebesluit in te trekken en de CAR-UWO en de 
lokale regelingen vast te stellen, volgen later. 
Overigens blijft de door u geciteerde zin in essentie overeind: De 
CAR-UWO griffie zal nagenoeg en misschien wel helemaal dezelfde zijn. 
Eerder kan er op UWO-niveau een beperkte afwijking ontstaan. Wel zal de 
raad daadwerkelijk de CAR-UWO, de lokale regelingen en de wijzigingen 
daarin vast moeten stellen. Een eenmalige vaststelling is iets anders 
dan een automatische doorwerking. Ook een college kan niet de CAR-UWO 
eenmalig vaststellen en de wijzigingen automatisch van kracht laten 
worden. Dat raakt immers de essentie van de gemeentelijke autonomie en 
is ook de reden dat de VNG wel bindende afspraken met de vakbonden kan 
maken (mits door de leden geaccordeerd) maar dat die bindende afspraken 
geen rechtskracht hebben in de gemeente dan nadat ze door hetbevoegde 
bestuursorgaan zijn vastgesteld. Zie de vaste afsluiting van de 
LOGA-brieven met de wijzigingen in de CAR-UWO. Wellicht moet achteraf 
worden vastgesteld dat de formulering van de door u geciteerde zin een 
iets te beknopte samenvatting is van hetgeen ervoor is aangegeven. 

Kortom, in de aanstaande gezamenlijke brief van VNG, de 
Raadsledenvereniging en de Vereniging van Griffiers staan enkele 
suggesties voor acties op korte termijn en op een later maomnet zal van 
het CvA en het LOGA een concreet advies komen met betrekking tot het 
intrekken van het delegatiebesluit en de vaststelling van de CAR-UWO en 
de lokale regelingen. 

Met vriendelijke groet, 
College voor Arbeidszaken/VNG 
G.J.J.J. Heetman 
senior beleidsmedewerker 
Postbus 30435, 2500 GK DEN HAAG, tel. 070 3738530, fax 070 3738961, <§ 
cva@vng.nl <mailto:gerard.heetman@vng.nl> 

—Oorspronkelijk bericht— 
Van: Peter Schouten [mailto:Peter.Schouten@harenkarspel.nl] 
Verzonden: woensdag 12 mei 2010 9:41 
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Aan: Gerard Heetman 
Onderwerp: werkgeverschap van de raad m.b.t. de griffie 

Geachte heer Heetman, 

Ik las in het verslag van de LORN-vergadering van 6 april 2010 (punt 3) 
dat de CAR-wijzigingen door twee werkgevers (werkgeverscommissie van de 
raad en het college) voor twee verschillende groepen (griffie en 
gemeenteambtenaren) moeten worden vastgesteld. In aansluiting hierop 
heeft u desgevraagd meegedeeld dat het niet mogelijk is dat de raad een 
eenmalig besluit kan nemen om alle CAR-UWO-artikelen en toekomstige 
wijzigingen door te voeren voor het griffiepersoneel. In verband hiermee 
wijs ik u op de LOGA-brief van 30 mei 2002 waarin onder punt 2 
(werkgeversrol van de raad) staat: 
"Wij adviseren om de overige rechtspositionele voorschriften zoals die 
binnen de gemeente gelden en toekomstige wijzigingen daarin, van 
toepassing te verklaren op de griffie en griffieambtenaren. De raad kan 
dit doen door in het kader van besluitvorming over griffier en de 
griffie (bijvoorbeeld organisatieverordening) op te nemen dat de 
bestaande gemeentelijke rechtspositie en toekomstige wijzigingen van 
toepassing zijn." 

Gelezen deze LOGA-circulaire heeft onze gemeente in het verleden (en 
blijkens het regio-overleg gisteren kennelijk ook alle andere gemeenten 
in onze regio) eenmalig de CAR-UWO en alle toekomstige wijzigingen van 
toepassing verklaard op het griffiepersoneel. 

Wij hebben dan ook met enige verbazing het LORN-verslag gelezen, omdat 
hetgene wat daarin over dit onderwerp vermeld staat afwijkt van het 
LOGA-advies uit het verleden. 

Met vriendelijke groeten, 

Peter (PJN) Schouten, P&O-controller 
Bureau Concerncontrol 
Gemeente Harenkarspel 
Postbus 10,1749 ZG Warmenhuizen 
Oostwal 2, 1747 EZ Tuitjenhom 
telefoon 0226-396625 
fax 0226-394234 

Met vriendelijke groeten, 

Peter (PJN) Schouten, P&O-controller 
Bureau Concerncontrol 
Gemeente Harenkarspel 
Postbus 10, 1749 ZG Warmenhuizen 
Oostwal 2,1747 EZ Tuitjenhom 
telefoon 0226-396625 
fax 0226-394234 

Disclaimer: 
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/ of verstrekking van deze informatie aan derden is behoudens 
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voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Harenkarspel niet 
toegestaan. Ook staat de gemeente Harenkarspel niet in voor de juiste en 
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, 
noch voor een tijdige ontvangst hiervan. Indien het bovenstaande 
e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch 
dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en eventuele 
kopieen te verwijderen en te vernietigen. 


