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Publiekssamenvatting 
Vanwege de afloop van het tijdelijk arbeidscontract met de huidige griffier wordt voorgesteld de 

heer G.E.P. Meijer voor onbepaalde tijd te benoemen en aan te wijzen als griffier.  

Daarnaast wordt voorgesteld om de heer L. Hooghiemstra en mevrouw M.C.P. Teijema - Merts aan te 

wijzen als waarnemend griffier. 

 

Voorgesteld besluit 
1. De heer G.E.P. Meijer met ingang van 2 september 2020 voor onbepaalde tijd te benoemen en 

met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier.  

2. De heer L. Hooghiemstra en mevrouw M.C.P. Teijema - Merts met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier. 

 

Aanleiding 
Per 2 september 2020 loopt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af met de griffier, de heer 

G.E.P. Meijer.  

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Hierdoor 

hebben de griffier en zijn plaatsvervangers sindsdien geen ambtelijke/bestuursrechtelijke aanstelling 

meer, maar een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Door een aanpassing van de Gemeentewet 

is het volgens een aantal deskundigen nodig om de raad een besluit te laten nemen om de griffier en 

diens plaatsvervangers formeel ook nog specifiek aan te wijzen als griffier respectievelijk 

plaatsvervangend griffier. 

 

Belang 
De raad is op grond van artikelen 107 en 107d Gemeentewet bevoegd de griffier respectievelijk de 

plaatsvervangend griffier aan te wijzen en te besluiten tot het aangaan van een 

arbeidsovereenkomst met de griffier. 

 

Beoogd effect  
De voortgezette benoeming van de griffier brengt continuïteit in de bezetting van deze functie. 

De formele aanwijzing van betrokken functionarissen met terugwerkende kracht neemt in ieder geval 

onduidelijkheid hierover weg. 

 

Kader 
• Gemeentewet 

• Verordening Werkgeverscommissie 
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Argumentatie 
Het afgelopen jaar zijn door en namens de werkgeverscommissie gesprekken gevoerd met de heer 

Meijer. De werkgeverscommissie heeft vastgesteld dat de heer Meijer de functie van griffier tot ieders 

tevredenheid heeft uitgeoefend. De heer Meijer heeft aangegeven de functie van griffier met plezier 

te hebben vervuld en zijn loopbaan graag in deze functie een vervolg wil geven. In gezamenlijk 

overleg is dan ook geconcludeerd dat de heer Meijer vanaf 2 september 2020 voor onbepaalde zijn 

functie als griffier kan blijven vervullen en met hem hiervoor een arbeidsovereenkomst aan te gaan.   

 

Sinds de invoering per 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren geven de 

privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten als zodanig de griffier en diens plaatsvervangers niet de 

speciale publiekrechtelijke bevoegdheden zoals de wet die attribueert. Hiervoor is volgens sommige 

deskundigen aanvullend nog formeel een zogenaamd aanwijzingsbesluit nodig op grond waarvan 

betrokkenen deze functies bekleden. Door een aanwijzingsbesluit kunnen zij rechtsgeldig die speciale 

bevoegdheden daadwerkelijk uitoefenen. Daarom wordt in dit voorstel niet alleen de voortgezette 

benoeming van de griffier geregeld, maar ook de kennelijk wettelijk vereiste aanwijzing van de griffier 

en diens plaatsvervangers. Hiermee wordt in elk geval voorkomen dat er twijfel kan blijven ontstaan 

over rechtsgeldige ondertekening van raadsbesluiten, aangezien betrokkenen nu formeel bevoegd 

worden verklaard. 

 

Realisatie van het besluit 
De afwikkeling van personeelsaangelegenheden van griffiepersoneel is op grond van de 

“Verordening werkgeverscommissie Schagen 2013” gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

De werkgeverscommissie Griffie, 

namens deze, 

 

 

De heer  M.A.J. Sanders,  

Voorzitter. 

 

 

 

 

 

 


