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Onderwerp 

Aanstelling griffiemedewerkers in algemene dienst 

Geadviseerde beslissing: 
De op de raadsgriffie van de gemeente Albrandswaard werkzame ambtenaren in algemene dienst aan 
te stellen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad, inhoudende dat de op de griffie werkzame 
ambtenaren in algemene dienst zijn van de griffie van de raad. 

INLEIDING 

In het CAO-akkoord 2011-2012 is opgenomen dat alle medewerkers in dienst van de gemeente 
uiterlijk op 1 januari 2013 een aanstelling in algemene dienst hebben. Het college en de 
gemeenteraad zijn via een brief van het College voor arbeidszakenA/NG, d.d. 26 november 2012, 
hiervan op de hoogte gesteld. 

Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten gebonden 
aan de in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) overeengekomen 
uitvoeringsbepalingen te weten de CAR-UWO bepalingen en wijzigingen daarin. Dit onder 
inachtneming dat de gemeentewet als organieke wet van hogere orde is en blijft en dus leidend is. De 
CAR-UWO bepalingen hebben geen verordenende bevoegdheid in de gemeente. De wijzigingen 
werken dan ook niet rechtstreeks door in de gemeenten. Lokale besluitvormingen vaststelling van 
(wijzigingen) in de CAR-UWO zijn daarvoor noodzakelijk. 

BEOOGD EFFECT 

De afspraak dat alle medewerkers in dienst van de gemeente uiterlijk op 1 januari 2013 een 
aanstelling in algemene dienst hebben is gemaakt om een impuls te geven aan mobiliteit en 
loopbaanbeleid. 

ARGUMENTEN 

Aanstelling in algemene dienst onder de bevoegdheid van de gemeenteraad 
Artikel 102 en 107 van de Gemeentewet regelen dat het college de secretaris benoemt en de raad de 
griffier. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet stelt het college het personeel aan voor de 
ambtelijke organisatie van het college. 
Ten aanzien van de in artikel 160 lid c en d opgenomen bevoegdheden van het college voor de 
ambtelijke organisatie maakt de wet een uitzondering op de griffie en de organisatie van de griffie. Op 
grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de raadsgriffie. De raad is 
bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen. De bevoegdheid van de raad houdt 
voor het griffiepersoneel in dat de aanstelling in algemene dienst plaatsvindt door de gemeenteraad 
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en dat het personeel van de griffie in algemene dienst van de griffie wordt aangesteld per 1 januari 
2013. Daarin voorziet bijgevoegd raadsbesluit. 

KANTTEKENINGEN 

Medewerkers aanstellen in algemene dienst beoogt een impuls te geven aan mobiliteit en 
loopbaanbeleid. Omdat de griffie een kleine afdeling is, zal dit effect minimaal zijn. De afspraak dient 
echter wel opgevolgd te worden. 

COMMUNICATIE 

De omzetting van de aanstelling van de medewerkers van de raadsgriffie gebeurt van rechtswege en 
hoeft niet gevolgd te worden door een individueel besluit. De betreffende medewerkers ontvangen 
persoonlijk een brief van de plv. voorzitter van de gemeenteraad over de wijziging. 

Poortugaal, 17 januari 2013 

De plv. griffier. 

Els T.M. Meijers-Snelders 

2/2 


