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Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

1. Vaststellen van de "Verordening werkgeverscommissie Bloemendaal 2020" waarmee de 
werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, 
onder intrekking van de oude 'Verordening werkgeverscommissie 2016';

2. Kennis te nemen van het concept-machtigingsbesluit waarmee de burgemeester de 
werkgeverscommissie respectievelijk de raadsgriffier machtigt om de 
arbeidsovereenkomsten met de raadsgriffier respectievelijk het raadsgriffiepersoneel te 
ondertekenen;

3. Kennis nemen van het mandaatbesluit griffiepersoneel waarmee de werkgeverscommissie 
de griffier mandateert om de bestuursrechtelijke bevoegdheden die samenhangen met de 
functie uit te oefenen onder intrekking van Mandaatbesluit benoeming griffiepersoneel uit 
2010;

4. Vaststellen van het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 
werkgeverscommissie 2020 onder intrekking van het Delegatiebesluit bevoegdheden van 
de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2016.
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Voorgesteld besluit
1. Vaststellen van de "Verordening werkgeverscommissie Bloemendaal 2020" waarmee de 

werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, 
onder intrekking van de oude 'Verordening werkgeverscommissie 2016';

2. Kennis te nemen van het concept-machtigingsbesluit waarmee de burgemeester de 
werkgeverscommissie respectievelijk de raadsgriffier machtigt om de 
arbeidsovereenkomsten met de raadsgriffier respectievelijk het raadsgriffiepersoneel te 
ondertekenen;

3. Kennis nemen van het mandaatbesluit griffiepersoneel waarmee de werkgeverscommissie 
de griffier mandateert om de bestuursrechtelijke bevoegdheden die samenhangen met de 
functie uit te oefenen onder intrekking van Mandaatbesluit benoeming griffiepersoneel uit 
2010;

4. Vaststellen van het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 
werkgeverscommissie 2020 onder intrekking van het Delegatiebesluit bevoegdheden van 
de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2016.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De gemeenteraad is werkgever van de raadsgriffier en het overige griffiepersoneel. Op 1 januari 
2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daardoor vallen 
gemeenteambtenaren niet langer onder de Ambtenarenwet maar onder het Burgerlijk Wetboek 
(BW), zoals ook werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren krijgen daardoor een CAO alsmede 
een tweezijdige arbeidsovereenkomst, in plaats van de tot nu toe gebruikelijke eenzijdige 
aanstelling. Inhoudelijk brengt de Wnra geen wijzigingen in de huidige arbeidsvoorwaarden van 
medewerkers. Wel is de rechtsbescherming anders (kantonrechter i.p.v. bestuursrechter).

De gemeenteraad, als werkgever van de raadsgriffier en de medewerkers van de griffie, heeft de 
werkgeversbevoegdheden gedelegeerd aan een werkgeverscommissie door middel van het 
vaststellen van de Verordening werkgeverscommissie 2016. Deze verordening dient technisch te 
worden aangepast aan de Wnra. Daarbij wordt tevens uitgesproken dat de raad voor de griffie in 
principe hetzelfde Personeelshandboek wenst te volgen als het college voor zijn personeel. In het 
personeelshandboek staan de arbeidsvoorwaarden geregeld die niet opgenomen zijn in een 
landelijk geldende CAO voor gemeenteambtenaren.

Gemeenteambtenaren zullen na inwerkingtreding van de Wnra werkzaam zijn op basis van een 
arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. Deze dient tweezijdig ondertekend te 
worden, door werknemer en 'de gemeente'. Namens de gemeente , dus namens college en raad, 
mag alleen de burgemeester contracten ondertekenen. Met het oog op de duale verhoudingen, de 
burgemeester is niet de werkgever van de raadsgriffie(r ), zou dat een onwenselijke regeling zijn. 
Het is de bedoeling om de bevoegdhedenverdeling rondom het werkgeverschap na 1-1-2020 
hetzelfde te houden als in de huidige situatie. Met een besluit waarmee de burgemeester de 
tekenbevoegdheid voor arbeidsovereenkomsten overdraagt aan de werkgeverscommissie 
respectievelijk de griffier, wordt dit bereikt.

De werkgeverscommissie werkt momenteel op basis van het Delegatiebesluit bevoegdheden van de 
gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2016. Na de normalisering worden deze 
rechtspositionele beslissingen niet langer genomen op basis van publiekrechtelijke regels maar op 
basis van het privaatrecht. Dit brengt met zich mee dat het (publiekrechtelijke) delegatiebesluit 
werkgeverscommissie 2016 zal moeten worden vervangen door een (privaatrechtelijk) 
machtigingsbesluit.
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Beoogd effect
De bevoegdhedenverdeling na 1 januari 2020 tussen raad en werkgeverscommissie respectievelijk 
de raadsgriffier op het gebied van personeelsaangelegenheden hetzelfde houden als voor die 
datum.

Politieke keuzeruimte
N.v.t.

Gedachtegang
N.v.t.

Overwegingen van het college
N.v.t.

Middelen
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Het besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Verordening werkgeverscommissie gemeente Bloemendaal 2020 (2019008542)
2. Concept-machtigingsbesluit burgemeester aan werkgeverscommissie en griffier 

(2019008543)
3. Mandaatbesluit griffiepersoneel (2019008544)
4. Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020 

(2019008545)

De raad voornoemd, d.d. 30 januari 2020

de voorzitter, de griffier,


