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Datum voorstel

Commissie:

12 december 2019 Portefeuillehouder: Van Beek

Gemeenteraad 17 december 2019

Samenvatting:
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.

Door de invoering van de Wnra moeten voor het griffie een aantal zaken worden geregeld

waaronder technische omzettingen van regelingen. De werkgeverscommissie griffie spreekt

begin januari hierover en doet de raad hierna een voorstel.
Het thans voorliggende voorstel gaat over het onderdeel aanwijzingsbesluit ex artikel 107 van

de Gemeentewet. ln de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de invoering van de Wnra

vereist dat de gemeenteraad (opnieuw) dit besluit neemt.
Als dit besluit niet voor 1 januari 2020 wordt genomen zullen de griffier en loco-griffier na

deze datum de bevoegdheden die de Gemeentewet aan het ambt van griffier verbindt niet

kunnen uitoefenen.
Het feit dat de noodzaak van dit besluit in de afgelopen dagen (landelijk op basis van
vakinformatie) duidelijk is geworden, is de reden waarom dit voorstel pas nu aan de raad
wordt gedaan.
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Middenbeemster, 11 december 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
De gemeenteraad is werkgever van de griffie (bij Beemster: van de griffier).

De raad heeft het werkgeverschap gedelegeerd aan de werkgeverscommissie met

uitzondering van een aantal bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van de griffier.

Op 1 januari 2O2O treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
Daardoor vallen gemeenteambtenaren niet langer onder de Ambtenarenwet maar onder het

Burgerlijk Wetboek zoals ook werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren krijgen daardoor
een nieuwe CAO (CAO Gemeenten in plaats van de CAR/UWO) en een tweezijdige
arbeidsovereenkomst in plaats van de tot nu toe gebruikelijke eenzijdige aanstelling.
lnhoudelijk brengt de Wnra geen wijzigingen in de huidige arbeidsvoorwaarden van de

ambtenaren. Wel is de rechtsbescherming anders (kantonrechter in plaats van de
bestuursrechter).

Door de invoering van de Wnra moeten voor het griffie een aantal zaken worden geregeld

waaronder technische omzettingen van regelingen. De werkgeverscommissie griffie spreekt

begin januari hierover en doet de raad hierna een voorstel.
De zaken die geregeld moeten worden zijn:
1. Actualisatie van de verordening werkgeverscommissie.
2. Besluitvorming over het personeelshandboek.
3. Aangaan van de arbeidsovereenkomst met de griffier, de voortzettingsovereenkomst.
4. Het nemen van een aanwijzingsbesluit ex artikel 107 van de Gemeentewet.

Ad 1 (verordeninqwerkoeverscommissie)
De gemeenteraad heeft in 2011, zoals de meeste gemeenteraden, een groot aantal

werkgeversbevoegdheden gedelegeerd aan een werkgeverscommissie door middel van het

vaststellen van een Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011. Deze
verordening dient technisch te worden aangepast aan de Wnra.

Ad2 (personeelshandboek)

De raad moet het besluit nemen of voor de griffie het personeelshandboek wordt gevolgd die

door het college van burgemeester en wethouders is (wordt) vastgesteld voor zijn personeel.

Dit "volgen" is de huidige praktijk.
ln het personeelshandboek zijn alle lokaal geldende arbeidsvoonrvaarden opgenomen. Deze

voon¡vaarden gelden naast de landelijk geldende CAO Gemeenten.
Het vaststellen van het handboek is ook een technische aangelegenheid en beleidsarm.
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Ad 3 (voortzettinosovereenkomst)

Op grond van de Wnra wordt de huidige eenzijdige aanstelling van een ambtenaar op
1 januari 2020 automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Veel gemeenten kiezen ervoor om aan de ambtenaren deze arbeidsovereenkomst voor te
leggen voor ondertekening hiervan. Dit is de voortzettingsovereenkomst. Op deze lijn zitten
Purmerend en Beemster ook. Het doel hiervan is dat wederzijds de bestaande
rechtspositionele afspraken worden bevestigd en de ambtenaar expliciet instemt met het van

toepassing zijn van de CAO Gemeenten en het personeelshandboek op hem.

Ad4 (aanwiizinosbesluit)

ln de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de invoering van de Wnra vereist dat de
gemeenteraad (opnieuw) het zogenaamde aanwijzingsbesluit ex artikel 107 van de
Gemeentewet neemt. Dit besluit is het besluit waarmee de raad bepaalt wie de griffier en de
loco-griffier is. Dit zijn de heer M. Timmerman (griffier) en de heer A.B. Visser (loco-griffier).

Als dit besluit niet voor 1 januari 2020 wordt genomen zullen deze functionarissen na deze
datum de bevoegdheden die de Gemeentewet aan het ambt van griffier verbindt niet kunnen
uitoefenen. Denk hierbijaan het mede ondertekenen van raadsbesluiten.
Het feit dat de noodzaak van dit besluit in de afgelopen dagen (landelijk op basis van
vakinformatie) duidelijk is geworden, is de reden waarom dit voorstel pas nu aan de raad
wordt gedaan.

Oplossi ngsrichtingen :

Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 17 december 2019 het
aanwijzingsbesluit ex artikel 107 van de Gemeentewet neemt. De andere ondenrverpen

volgen in januari of februari 2020.

Meetbare doelstel lingen :

Financiële consequenties:
Geen. Het aanwijzingsbesluit is niet van rechtspositionele aard; hieruit ontstaat geen

dienstverband met de gemeente Beemster (de heer Visser is niet in dienst van de gemeente

Beemster maar in dienst van de gemeente Purmerend). Voor het dienstverband geldt de
arbeidsovereenkomst.

Communicatie

Monitori ng/evaluatie :
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Voorstel:
Aanwijzen op grond van artikel 107 van de Gemeentewet per 1 januari2020 van de heer

M. Timmerman als griffier en de heer A.B. Visser als loco griffier van de gemeente Beemster.

de werkgeverscom missie g riffie,
na deze,

A.J. van Beek
voorzitter

Bijlage: raadsbesluit
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De raad van de gemeente Beemster,

gelet op artikel 107 van de Gemeentewet en de Aanpassingswet Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren,

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 11 december 2019,

BESLUIT

Per 1 januari 2020 aan te wijzen:

als griffier de heer M. Timmerman;

als loco griffier de heer A.B. Visser

voor de duur dat de ambtenaar werkzaam is in de functie waarop de aanwijzing betrekking
heeft.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 17 december 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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