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Registratienummer: 1526231

Datum voorstel

Commissie

20 augustus 2020 Portefeuillehouder: Heerschop

8 september 2020 Gemeenteraad: I september 2020

Samenvatting:
Door de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Purmerend en Beemster werken de
raadsgriffies van Purmerend en Beemster al een geruim aantaljaren nauw en constructief
samen. ln februari 2020 hebben de gemeenteraden het herindelingsadvies vastgesteld en
daarmee (definitief) besloten tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. Dit besluit is voor de
griffiers het moment geweest om te onderzoeken of de samenwerking tussen de griffies
geïntensiveerd kan worden met als voornaamste doel om de beide gemeenteraden -
individueel en gezamenlijk - in het reguliere werk maar zeker in het voorbereidingsproces voor
de fusie verder zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Voorgesteld wordt om tot een intensievere samenwerking tussen de griffies over te gaan.

Dit door meer werkzaamheden voor elkaar te gaan verrichten en dat formeel vorm te geven.

Hiervoor moet de gemeenteraad een aantal rechtspositionele besluiten nemen.

Onderuverp:
lntensivering van de samenwerking tussen de raadsgriffies van Purmerend en Beemster in de
aanloop naar de fusie tussen Purmerend en Beemster.
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Ondenrverp: lntensivering samenwerking raadsgriffies Purmerend en Beemster

Middenbeemster, 20 augustus 2Q20

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Door de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Purmerend en Beemster werken de
raadsgriffies van Purmerend en Beemster al een geruim aantaljaren nauw samen. Er vindt
afstemming en uitwisseling plaats, de loco-griffier van Purmerend is tevens loco-griffier van
Beemster. Deze samenwerking is constructief en van meerwaarde gebleken. De invulling van
het loco-griffierschap is een burenhulp van de gemeente Purmerend. Hiervoor zijn geen

kosten in rekening gebracht; een langdurige vervanging van de griffier is in de afgelopen
jaren niet aan de orde geweest.
ln februari 2020 hebben de gemeenteraden het herindelingsadvies vastgesteld en daarmee
(definitief) besloten tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. Dit besluit is voor de griffiers

het moment geweest om te onderzoeken of de samenwerking tussen de griffies
geïntensiveerd kan worden met als voornaamste doel om de beide gemeenteraden -

individueel en gezamenlijk - in het reguliere werk maar vooral in het voorbereidingsproces
voor de fusie verder zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

B¡j dit onderzoek is vastgesteld dat bij de beide griffies behoefte is aan uitbreiding door
toegenomen werkzaamheden. ln het bijzonder geldt dit voor de griffie Beemster en dan voor
de administratieve werkzaamheden. De griffier verricht deze werkzaamheden zelf; er is geen

administratieve ondersteuning. Bij de toegenomen werkzaamheden gaat het verder
bijvoorbeeld om de fusie gerelateerde werkzaamheden.

De gesprekken over de intensivering van de samenwerking zijn ook gevoerd tegen de
achtergrond van de personele gevolgen bij de gemeente Beemster door de fusie.
Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat de medewerkers (in vaste dienst) van de gemeente

Beemster op een passende functie in de organisatie van Purmerend worden geplaatst. De

heer Timmerman, griffier van Beemster, is in vaste dienst bij de gemeente Beemster.

Oplossi ngsrichti ngen :

Door een intensivering van de samenwerking zijn voordelen te behalen bij de administratief
ondersteunende en adviserende werkzaamheden. Dit door werkzaamheden, die zich
daarvoor lenen, eenmalig en centraal uit te voeren in plaats van door de beide griffies apart.
Bij de administratieve werkzaamheden zijn dit bijvoorbeeld de behandeling van ingekomen
stukken, de organisatie en communicatie over gezamenlijke informatiebijeenkomsten en
werkbezoeken, administratieve afhandeling van genomen besluiten en andere
raadsaangelegenheden. Bij de advieswerkzaamheden moet u denken aan (strategische)

advisering en ondersteuning van de raden bij bijvoorbeeld regionale vraagstukken of nieuwe
wettelijke of landelijke ontwikkelingen en de fusie gerelateerde werkzaamheden zoals ook de

harmonisatie van de regelingen en processen van de raden zelf.
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Een intensivering van de samenwerking biedt kansen en oplossingen voor het werkaanbod

bij de beide griffies en kan ook tevens duidelijkheid en toekomstperspectief aan de heer

Timmerman geven voor zijn functie na de fusiedatum.
Het perspectief wat het voorliggende voorstel hem biedt sluit aan op zijn ambities en is in
nauwe samenspraak met de griffier van Purmerend en in goed overleg met het griffieteam

van Purmerend tot stand gekomen. De werkgeverscommissies zijn ook positief hierover.
Door dit nu zo alte regelen tonen de beide gemeenten zich goede werkgevers en wordt actief
uitvoering gegeven aan de gemaakte bestuurlijke afspraak hierover.

Het voorstel is:

De beide griffies gaan meer werkzaamheden voor elkaar verrichten.
De griffie Purmerend gaat administratieve werkzaamheden voor de griffie Beemster
verrichten. De heer Timmerman gaat werkzaamheden als raadsadviseur voor de griffie

Purmerend verrichten. Hiervoor gaat de heer Timmerman deel uitmaken van het griffieteam

van Purmerend. Dit in de functie van raadsadviseur van de gemeente Purmerend. Tot de
fusiedatum wordt hij voor 28 uur per week gedetacheerd bij de gemeente Beemster voor de
functie van griffier, voor I uur per week verricht hij werkzaamheden voor Purmerend als

raadsadviseur. Voor de I uur gaat de griffie Purmerend voor 12 uur per week administratieve
werkzaamheden voor de griffie Beemster verrichten. Dit is budgetneutraal en op basis van

een overeenkomst. Alle andere werkzaamheden voor de griffie Beemster blijft de griffier van

Beemster uitvoeren. De heer Visser blijft loco-griffier van Beemster; de bestaande afspraken
worden niet gewijzigd. De formatie voor het werk van de raadsadviseurs bijde griffie

Purmerend wordt hiermee verhoogd en dat is passend bij het huidige werkaanbod en dan in
het bijzonder voor de fusie gerelateerde werkzaamheden.

ln deze opzet houden de beide griffiers een onafhankelijke positie tot elkaar en naar hun

eigen raden. De rol en positie van de werkgeverscommissie van Beemster wijzigt niet.

De werkprocessen en -verhoudingen die er nu zijn bij de gemeente Beemster veranderen

door deze opzet niet. Zoals nu reeds het geval is verricht de griffier zijn werl<zaamheden

wisselend vanuit het stadhuis van Purmerend, het gemeentehuis van Beemster of vanuit

huis, afhankelijk van de dagagenda en wat op dat moment het beste is voor de contacten bij

Beemster en Purmerend.

Om de nauwere samenwerking en daaraan gekoppelde formele zaken tot uitvoering te

kunnen brengen moet de gemeenteraad van Beemster een aantal rechtspositionele besluiten
nemen. Ðe wettelijke grondslag hiervoor is artikel 107 van de Gemeentewet, luidende:

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.
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Fi nanciële consequenties/risico's :

Voor de gemeente Beemster is dit voorstel budgetneutraal. Bij de gemeente Purmerend zal

een uitbreiding van de formatie op de griffie nodig zijn.

Communicatie:
Dit zijn wijzigingen in de bedrijfsvoering. Hierover zal intern worden gecommuniceerd

Monitori ng/eval uatie :

De periode tot 1 januari202l wordt benut om de nieuwe samenwerking goed door te voeren

in de werkprocessen. Per 1 januari 2021 of zoveel eerder als mogelijk moeten de processen

goed verlopen en wordt de balans opgemaakt en gecommuniceerd met de

werkgeverscomm issies.

Voorstel:
- lnstemmen met de voorgestelde intensivering van de samenwerking tussen de

raadsgriffies van Purmerend en Beemster in de aanloop naar de fusie tussen Purmerend

en Beemster per 1 januari 2022.
- Op grond van artikel 107, lid 2van de Gemeentewet besluiten de arbeidsovereenkomst

met de heer M. Timmerman per 9 september 2020 te beëindigen
- Besluiten om per 9 september 2020 een overeenkomst met de gemeente Purmerend aan

te gaan voor de detachering van de heer M. Timmerman bij de gemeente Beemster voor
de functie van griffier

- Op grond van artikel 107, lid 1 van de Gemeentewet besluiten de heer M. Timmerman per

9 september 2020 aan te wijzen tot griffier van de gemeente Beemster.

de werkgeverscom griffie,
ens deze,

C. Heerscþop
voorzitter

Biilaqe: raadsbesluit
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie griffie d.d. 20 augustus 2020,

gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;

BESLUIT

1. ln te stemmen met de voorgestelde intensivering van de samenwerking tussen de
raadsgriffies van Purmerend en Beemster in de aanloop naar de fusie tussen Purmerend
en Beemster per 1 januari 2022.

2. De arbeidsovereenkomst d.d. 1 januari 2020 met de heer M. Timmerman per 9 september
2020 te beëindigen.

3. Per 9 september 2020 een overeenkomst met de gemeente Purmerend aan te gaan voor
de detachering van de heer M. Timmerman bij de gemeente Beemster voor de functie van
griffier.

4. De heer M. Timmerman per 9 september 2020 aan te wijzen tot griffier van de gemeente

Beemster voor de duur dat de ambtenaar werl<zaam is in de functie waarop de aanwijzing

betrekking heeft.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. I september 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier


