Voorstel
Onderwerp:
Aanwijzing griffier op grond van Wnra

Gemeenteraad
3 februari 2020

Portefeuillehouder

Zaaknummer
139398
Openbaar

E-mailadres opsteller:
e.v.d.matten@albrandswaard.nl

Geadviseerd besluit
1. De huidige griffier, de heer L Groenenboom, met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 aan te
wijzen als griffier.
2. De huidige plaatsvervangers van de griffier, met terugwerkende kracht van 1 januari 2020, aan te
wijzen als plaatsvervangers van de griffier: mevrouw E.J. van der Matten en mevrouw V. Barendregtvan Buuren.

Voorstel
Inleiding
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
Ambtenaren die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, zullen na inwerkingtreding van de Wnra
werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. De
arbeidsovereenkomst kan, net als het aanstellingsbesluit, niet tevens als grondslag dienen voor de
uitoefening van bevoegdheden. Voorheen werd dit ondervangen door een apart benoemingsbesluit.
Echter gelijktijdig met de invoering van de Wnra is artikel 107 van de gemeentewet aangepast. Vanaf
1 januari 2020 moet de bevoegdheden worden toegekend middels een aanwijzingsbesluit.
Nu staat er in artikel 107 Gemeentewet:
De raad benoemt de griffier. Hij is tevens bevoegd de griffier te schorsen en te ontslaan.
Vanaf 1 januari 2020 wordt dit gewijzigd naar:
1. De raad wijst de griffier aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de
uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de
betreffende ambtenaar.
2. De raad is bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de
arbeidsovereenkomst met de griffier.
Dit maakt dat er een aanwijzingsbesluit moeten worden gegeven op grond waarvan de betreffende
ambtenaar de functie bekleedt waaraan de wet bevoegdheden attribueert, zodat hij die bevoegdheden
ook daadwerkelijk kan uitoefenen. De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op zijn arbeidsrelatie, het
aanwijzingsbesluit geeft hem de bevoegdheid de bevoegdheden die samen hangen met zijn functie
voortvloeien uit te oefenen. Voor wat betreft de griffie gaat het om een aanwijzingsbesluit met
betrekking tot de griffier en de plaatsvervangende griffiers.
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Aanwijzing griffier op grond van
Wnra

Gemeenteraad:
3 februari 2020

Zaaknummer:
139398

gelet op
Artikel 107 Gemeentewet jo. Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

BESLUIT:
1. De huidige griffier, de heer L Groenenboom, met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 aan te
wijzen als griffier.

2. De huidige plaatsvervangers van de griffier, met terugwerkende kracht van 1 januari 2020, aan te
wijzen als plaatsvervangers van de griffier: mevrouw E.J. van der Matten en mevrouw V. Barendregtvan Buuren.
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