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  Raadsvergadering van 10 mei 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

 

P.J.N. Schouten 

0224 – 210 329 

Delegatie werkgeversbevoegdheden naar Werkgeverscommissie Griffiepersoneel 

Burger en Bestuur 

16.029307 

 

 

Samenvatting 

De raadsbevoegdheid om arbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie vast te 

stellen en te wijzigen delegeren aan de Werkgeverscommissie Griffie. Hiermee wordt bereikt dat bij  

de feitelijke invulling van het werkgeverschap door deze commissie er snel en slagvaardig kan worden 

gehandeld bij het aanbrengen van wijzigingen in de rechtspositie voor het griffiepersoneel. 

 

Waarom dit voorstel 

Vlak na de fusie is op 29 januari 2013 door de raad een werkgeverscommissie ingesteld (zie bijlage). 

Daarbij heeft de raad met een delegatiebesluit aan de werkgeverscommissie diverse bevoegdheden 

overgedragen die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet en een aantal artikelen uit de 

Gemeentewet. Hierbij was het de intentie om de werkgeverscommissie de bevoegdheid te geven 

om arbeidsvoorwaardenregelingen vast te stellen en te wijzigen. Echter, naar onlangs eerst bleek is 

door de letterlijke overname van een foutief geformuleerd modelbesluit van de VNG laatstgenoemde 

bevoegdheid niet overgedragen. Met dit voorstel kan deze omissie worden gerepareerd. 

 

Kaders 

Artikel 83 juncto artikel 156 Gemeentewet biedt de mogelijkheid dat ingestelde bestuurscommissies 

via delegatie bevoegdheden uitoefenen van de raad.  

 

Financiën 
Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. 

Vervolgtraject 
Na het raadsbesluit kan de werkgeverscommissie de rechtspositie voor het griffiepersoneel in de vorm 

van Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) actualiseren 

en lokale arbeidsvoorwaardenrelingen al dan niet gewijzigd vaststellen. 

 

Risico’s 

Geen  

 

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

 

Het presidium van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Raadsvoorstel 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van het presidium d.d.,   nr. ;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 83, eerste lid, en artikel 156 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.2 van 

de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1:3a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling 

(CAR) Gemeenten; 

 

besluit: 

 

 

1. Aan de Werkgeverscommissie griffie de bevoegdheid te delegeren om de Collectieve 

arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en de andere 

lokale arbeidsvoorwaardenregelingen gewijzigd vast te stellen voor het griffiepersoneel. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 10 mei 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


