
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
werkgeverschap griffie 
 
Voorgestelde besluiten: 

 

Deelbesluit A 
1. Instellen van een werkgeverscommissie op grond van artikel 83, eerste lid van de 

Gemeentewet, genaamd: werkgeverscommissie griffie; 
2. Delegeren aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden die rechtstreeks 

voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgesteld 
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet1, met 
uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste 
lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet2, alsmede het benoemen en ontslaan van 
griffiemedewerkers; 

3. Vaststellen van de ‘Verordening werkgeverscommissie 2016’; 
Deelbesluit B 
4. Vaststellen van het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 

werkgeverscommissie 2016 
Deelbesluit C 
5. Vaststellen van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Bloemendaal 2016. 
Deelbesluit D 
6. Vaststellen van de Instructie voor de griffier van de gemeente Bloemendaal 2016. 
Deelbesluit E 
7. Vaststellen van een wijziging van het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de 

raadscommissies Bloemendaal 2013. 
 

A 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet 
en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 28 september 2016 
 

 

b e s l u i t: 

 
1. Een werkgeverscommissie in te stellen op grond van artikel 83, eerste lid van de 

Gemeentewet, genaamd: werkgeverscommissie griffie; 
2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks 

voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en vastgestelde 
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met 

                                                
1
 De besluiten tot vaststelling van regelingen (algemeen verbindende voorschriften) blijft bij de raad, de te 

nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd. 
2
 Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de 

vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening. 
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uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste 
lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet3, alsmede het benoemen en ontslaan van 
griffiemedewerkers; 

3. Vast te stellen de navolgende ‘Verordening werkgeverscommissie 2016’: 
 
 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie 

1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de 
overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn 
gedelegeerd; 

2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en 
uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en 
regelingen; 

3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van 
het griffiepersoneel mandateren aan de griffier. 

 
Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie 

1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend 
voorzitter van de raad, en twee of vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit 
de coalitie en de oppositie; 

2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor 
de duur van de zittingsperiode van de raad. 

3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt: 
a. Op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het 

ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd; 
b. Indien het lid aftreedt als lid van de raad; 
c. Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid 

van de werkgeverscommissie te vervullen. 
4. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de 

vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als 
informant. 

 
Artikel 3 Taken voorzitter 

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor: 
a. Het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie; 
b. Het leiden van de vergaderingen; 
c. Het doen naleven van deze verordening; 
d. Het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, 

alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie; 
e. Het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als 

eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie. 
 

Artikel 4 Ondersteuning werkgeverscommissie 

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, 
draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over 
ondersteuning. 
 
Artikel 5 Besluitvorming 

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden 
(inclusief de voorzitter)zoals bedoeld in artikel 2; 

2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het 
aantal zitting hebben leden aanwezig is. 
 

Artikel 6 Verslaglegging 

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De 
besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief 
vastgesteld. 
 
Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen 

                                                
3
 Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de 

vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening. 
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1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 
10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid 
gehouden; 

2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie 
beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van 
bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd; 

3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een 
verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een 
dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is 
van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 8 Vergaderfrequentie 

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de 
voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht. 
 
Artikel 9 Verantwoording 

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag 
uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen. 
 
Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de 
werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter. 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking. 
 
Artikel 12 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie 2016 
 
B 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
Gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de 
Gemeentewet, artikel 1:3a van de CAR-UWO en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 28 september 2016 
 

 

b e s l u i t: 

 
 
Vast te stellen het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 

werkgeverscommissie 2016. 
 
 
Artikel 1 

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die 
rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en vastgestelde 
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet, met 
uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire 
maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier, 107d, eerste lid 
(vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de 
griffie) van de Gemeentewet, alsmede het benoemen en ontslaan van griffiemedewerkers. 
 
Artikel 2 

Het raadsbesluit d.d. 1 november 2007 (Delegatie- en mandaatbesluit uitvoering CAR-UWO 
Bloemendaal 2007), inhoudende dat een deel van zijn werkgeversbevoegdheden ten aanzien van 
de griffer en de griffiemedewerkers worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en 
wethouders wordt ingetrokken. 
 
Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking. 
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Artikel 4 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2016’. 
 
C 

 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
Gelet op artikel 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en titel III van de Ambtenarenwet; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 28 september 2016 
 

 

b e s l u i t: 

 
 
Vast te stellen de navolgende Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Bloemendaal 

2016. 
 
Artikel 1 

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bloemendaal, d.d. 25 februari 2014, laatstelijk 
gewijzigd met LOGA-circulaire d.d. 14 juli 2016, nr. ECWGO/201502099, Lbr. 16/061, Cva/LOGA 
16/15 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de griffiemedewerkers. 
 
Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking. 
 
Artikel 3 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Bloemendaal 
2016’. 
 
D 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
Gelet op artikel 107a, tweede lid van de Gemeentewet ; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 28 september 2016 
 

 

b e s l u i t: 

 
Vast te stellen de navolgende Instructie voor de griffier van de gemeente Bloemendaal 2016 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze instructie wordt verstaan onder: 
a. Griffier: de op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de raad benoemde 

functionaris; 
b. Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de 

griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren; 
c. Werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet 

ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd; 
d. Commissievoorzittersoverleg: een door de raad ingesteld overleg ten behoeve van het 

voorbereiden van de agenda’s van de raadscommissies; 
e. Bestuurlijke termijnagenda: planning- en sturingsinstrument voor (strategische) 

agendering van (meerjarige) beleidsprioriteiten en beleidsvoorstellen van en voor de raad. 
 

Artikel 2 Taak en bevoegdheden 

1. De griffier verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad 
ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de logistieke, 
procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen daarvan. 

2. De griffier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures 
en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad. 
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Artikel 3 Leidinggeven en management 

1. De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan de 
griffiemedewerkers. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de 
griffier. 

2. De griffier geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie die 
verantwoordelijk zijn voor  ondersteuning van de raad en/of uitvoering van verzoeken om 
ambtelijke bijstand, naar aanleiding van het overleg, bedoeld in artikel 4, vierde lid. 

3. De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten behoeve 
van de raad werkzaamheden uitvoeren. 

4. De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de (uitvoering van) activiteiten van de 
griffie. 

5. De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, signaleert 
budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van omgaan hiermee. 
 

Artikel 4 Bestuurlijke en ambtelijk overleg 

1. De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie over de invulling van de 
werkgeversrol door de raad. 

2. De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de secretaris, 
naast het regulier overleg met de voorzitter van de raad. 

3. De griffier en de secretaris hebben periodiek overleg over ten minste de planning en 
uitvoering van de bestuurlijke termijnagenda, de kwaliteit van het bestuurlijk 
besluitvormingsproces, het afhandelen van verzoeken om ambtelijke bijstand en het 
nakomen van afspraken tussen raad en college. 

4. De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening. 
5. De griffier vertegenwoordigt zo nodig de raad in externe overlegsituaties. 

 
Artikel 5 Agendering 

1. De griffier ondersteunt het commissievoorzittersoverleg bij het opstellen van de voorlopige 
agenda van vergaderingen van de raadscommissies. 

2. De griffier adviseert het commissievoorzittersoverleg bij het opstellen van de bestuurlijke 
termijnagenda van de raad. 

3. De griffier adviseert het commissievoorzittersoverleg of een ingediend voorstel rijp is voor 
agendering in de raad en beoordeelt daartoe de voorstellen van de raad. 
 

Artikel 6 Bestuurlijke besluitvorming 

1. De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van 
procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen. 

2. De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve van 
een effectieve besluitvorming. 

3. De griffier bewaakt de scheiden van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken 
actoren bij het besluitvormingsproces, spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan 
een uitgebalanceerde positiebepaling van de raad. 

4. De griffier bewaakt de tijdigheid van de informatieverstrekking door het college en de 
burgemeester. 

5. De griffier bewaakt de uitvoering van raadsbesluiten en de afdoening van moties, 
amendementen, initiatiefvoorstellen en het nakomen van afspraken en toezeggingen door 
het college of de burgemeester. 
 

Artikel 7 Onderzoek 

1. De griffier draagt desgevraagd zorg voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie, 
ingesteld op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet. 

2. De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de raad 
kan instellen op grond van artikel 155a van de Gemeentewet. 

3. De griffier draagt zorg voor ondersteuning van door leden van de raad gewenste 
onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet. 
 

Artikel 8 Communicatie en voorlichting 

1. De griffier adviseert de raad over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid 
van de raad. 

2. De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en terinzagelegging van raadsbesluiten en 
de agenda’s en besluitenlijsten van de gemeenteraad, de raadscommissies, het 
commissievoorzittersoverleg en het presidium. 

3. De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht en het indienen van 
burgerinitiatieven. 
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4. De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van een 
themabijeenkomst, hoorzitting en inspraakavond, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
 

Artikel 9 Verhindering en vervanging 

1. Indien de griffier meer dan vijf dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan 
tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie. 

2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad 
aangewezen plaatsvervanger. 
 

Artikel 10 Slotbepaling 

1. In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier, voor zover nodig, overleg 
met de voorzitter van de werkgeverscommissie. 

2. Deze instructie kan worden aangehaald als “Instructie voor de griffier van de gemeente 
Bloemendaal  2016”. 

3. De “Instructie voor de griffier van de gemeente Bloemendaal” zoals vastgesteld op 20 
februari 2003 wordt ingetrokken. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 24  november 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
 

E 

 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet ; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 28 september 2016 
 

 

 

b e s l u i t: 

 
Vast te stellen de navolgende wijziging van het Reglement van orde van de gemeenteraad en 

de raadscommissies Bloemendaal 2013 
 
 
Artikel 3, lid 7, onder c vervalt. 
 
Artikel 68, lid 1 komt te luiden: 
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De raad benoemt, op voordracht van de werkgeverscommissie ter ondersteuning van iedere 
raadscommissie een commissiegriffier. 
 
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking. 
 
Voorgesteld besluit 

 
Deelbesluit A 
8. Instellen van een werkgeverscommissie op grond van artikel 83, eerste lid van de 

Gemeentewet, genaamd: werkgeverscommissie griffie; 
9. Delegeren aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden die rechtstreeks 

voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgesteld 
rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet4, met 
uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste 
lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet5, alsmede het benoemen en ontslaan van 
griffiemedewerkers; 

10. Vaststellen van de ‘Verordening werkgeverscommissie 2016’; 
 
Deelbesluit B 
11. Vaststellen van het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 

werkgeverscommissie 2016 
 
Deelbesluit C 
12. Vaststellen van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Bloemendaal 2016. 
 
Deelbesluit D 
13. Vaststellen van de Instructie voor de griffier van de gemeente Bloemendaal 2016. 
 
Deelbesluit E 
14. Vaststellen van een wijziging van het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de 

raadscommissies Bloemendaal 2013. 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
De raad is de werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle 
overige ambtenaren. Dit werkgeverschap van de raad voor de griffie vraagt besluiten van de raad om het 
werkgeverschap van de griffie op een goede en juiste manier te organiseren. In het verleden genomen 
raadsbesluiten moeten worden ingetrokken dan wel geactualiseerd, omdat deze niet meer in lijn zijn met de 
vigerende regelgeving. 
 
Politieke keuzeruimte 
 
De raad kan de werkgeversbevoegdheden niet delegeren aan een ander bestuursorgaan waarvan de raad 
geen deel uitmaakt. Delegatie aan het college is daarom niet mogelijk, wel aan de werkgeverscommissie. 
 
Gedachtegang 
 
Werkgeverscommissie 

Voor de dagelijkse uitvoering van het werkgeverschap is in het verleden een werkgeverscommissie 
ingesteld. Echter, de bevoegdheden van deze commissie zijn niet geheel op de juiste wijze aan de raad 
gedelegeerd/gemandateerd en voor enkele werkgeversbevoegdheden is het presidium aangewezen. 
Voorgesteld wordt om de taken en werkwijze van de werkgeverscommissie in bijgevoegde verordening vast 
te leggen. Daarmee krijgt de werkgeverscommissie de bevoegdheid om sommige werkgeversbevoegdheden 
ten aanzien van de griffiemedewerkers te mandateren aan de griffier, zijnde de leidinggevende van de 
griffiemedewerkers. 
 
Niet alle werkgeversbevoegdheden worden aan de werkgevercommissie gedelegeerd. Onder andere het 
benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier, het regelen van de vervanging van de griffier, de instructie 

                                                
4
 De besluiten tot vaststelling van regelingen (algemeen verbindende voorschriften) blijft bij de raad, de te 

nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd. 
5
 Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de 

vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening. 
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voor de griffier, het vaststellen en wijzigen van de organisatie van de griffie en het benoemen en ontslaan 
van griffiemedewerkers  blijven bevoegdheden van de raad. Dit, in verband met de belangrijkheid van deze 
besluiten. 
 
Met deze verordening krijgt de werkgeverscommissie een juridische basis en wordt bestuursorgaan in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht. De bevoegdheden van deze commissie vraagt om kandidaten die 
affiniteit hebben met het aansturen van medewerkers en kennis hebben van personeelszaken, dan wel 
bereid zijn zich daarin te bekwamen/scholen. Bij toekomstige voordrachten (op dit moment zijn voorzitter 
en leden van de werkgeverscommissie benoemd) verdient het aanbeveling hiermee rekening te houden. 
 
Vaststelling arbeidsvoorwaarden griffie 

Op grond van de Gemeentewet worden de arbeidsvoorwaarden voor de griffier en de griffiemedewerkers 
vastgesteld en gewijzigd door de raad, die deze bevoegdheid wel kan delegeren aan de 
werkgeverscommissie, maar niet aan het college. Dit geldt ook voor nadere uitvoeringsregels. In nagenoeg 
alle gevallen kunnen de door de college vastgestelde arbeidsvoorwaarden en regelingen onverkort worden 
overgenomen en zal er slechts incidenteel maatwerk nodig zijn. 
 
De raad heeft op 1 november 2007 een delegatie- en mandaatbesluit vastgesteld voor de uitvoering van de 
CAR-UWO voor de griffier en griffiemedewerkers, waarbij de bevoegdheid inzake de arbeidsvoorwaarden van 
de griffie bij het college zijn neergelegd. Dit besluit is in strijd met de Gemeentewet en moet worden 
ingetrokken, de arbeidsvoorwaarden dienen door de raad te worden vastgesteld en, voor toekomstige 
gevallen, gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. 
 
Instructie voor de griffier 

Op 20 februari 2003 heeft de raad, op grond van artikel 107a, tweede lid van de Gemeentewet, de 
Instructie voor de griffier vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat de taken van de griffie zijn. Deze instructie 
is aan actualisatie toe, omdat de taken van de griffie in de loop van de tijd zijn doorontwikkeld. 
 
Overige maatregelen 

Als gevolg van de in dit voorstel vastgelegd herziening van het werkgeverschap van de griffie is het nodig 
het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies op enkele punten aan te passen: 

 Artikel 3, lid 7, onder c dient te vervallen, omdat niet het presidium, maar de werkgeverscommissie 
de rol van opdrachtgever en werkgever van de griffier en de griffie als organisatieonderdeel gaat 
vervullen (conform artikel 8, lid 5) 

 Artikel 68, lid 1 moet in die zin worden gewijzigd dat niet het presidium, maar de raad (op voorstel 
van de werkgeverscommissie) de commissiegriffier benoemt (doorgaans tegelijkertijd met de 
aanstelling tot griffiemedewerker/raadsadviseur) 

 
Overwegingen van het college 
 
Niet van toepassing 
 
Middelen 
 
Niet van toepassing 
 
Participatie 
 
Niet van toepassing 
 
Communicatie 

 
Bekendmaking vindt plaats op de gebruikelijke wijze. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
Niet van toepassing 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen 
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Achterliggende documenten 

 
Het raadspresidium van Bloemendaal 
 
 
 , voorzitter. 
 
 
 
      , griffier. 
 
Advies Commissie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 24  november 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
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