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Verordening werkgeverscommissie
Artikel 1Takenenbevoegdheden werkgeverscommissie
1 Dewerkgeverscommissie oefent hetwerkgeverschap uittenaanzien vandegriffier ende
overige op degriffiewerkzame ambtenaren,zoals die door de raad aan haarzijngedelegeerd;
2Totde bevoegdheid van dewerkgeverscommissie behoren ook devoorbereiding en uitvoering
van deoverige tot hetwerkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;
3 Dewerkgeverscommissie kandeaan haarovergedragen bevoegdheden ten aanzien van het
griffiepersoneel mandateren aande griffier.
Artikel 2 Samenstellingwerkgeverscommissie
1 Dewerkgeverscommissie bestaat uiteentechnisch voorzitter, devoorzitter van de raad, en
twee leden uitde raad,zijnde device-voorzitter en de plaatsvervangend vice-voorzitter van de
raad.
2 De ledenvandewerkgeverscommissie worden door de raad uitzijn midden benoemd voor de
duur vandezittingsperiode vande raad.
3 Het lidmaatschap vandewerkgeverscommissie eindigt:
aopeigen verzoek; het liddoet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; hetontslaggaat in
als de opvolger door de raad isbenoemd;
b indien het lidaftreedt als lidvan de raad;
c indien de raadvanoordeel isdat het lid niet langer geschikt isdefunctie van lidvan de
werkgeverscommissie tevervullen;
d indien het lidgeen (plaatsvervangend) vice-voorzitter vande raad meeris.
4 Devoorzitter vande raad istevens adviseur vande werkgeverscommissie.
Artikel 3 Takenvoorzitter
Devoorzitter draagt in ieder gevalzorg voor:
a hettijdig en periodiek bijeenroepen vande werkgeverscommissie;
b het leiden van devergaderingen;
c hetdoen naleven vandezeverordening;
d hetondertekenen vande stukken ende besluiten dievandeze commissie uitgaan,alsmede het
zorg dragen voor de uitvoering vande besluiten vande werkgeverscommissie,
e hetfungerenalsschakeltussendewerkgeverscommissie endegriffier als
eerstverantwoordelijke voor de personele enorganisatorische zaken vandegriffie.
Artikel 4 Ondersteuningvandecommissie
Degriffier ofeendoor dezeaantewijzenfunctionaris staatdewerkgeverscommissie terzijde,
draagtzorg voor hetsecretariaat en maakt met hetcollege ofde secretaris afspraken over
ondersteuning.
Artikel 5Besluitvorming
1 Besluitenworden genomen bij meerderheid vanstemmen, uitgebracht door de ledenzoals
bedoeld inartikel2;
2 Besluitenwordenalleen genomen indien indevergadering meer dande helftvan hetaantal
zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6Verslaglegging
Degriffier draagtzorgvoor hetopstellenvan een besluitenlijst van elkevergadering. De
besluitenlijstwordt indeeerstvolgende vergadering vandewerkgeverscommissie definitief
vastgesteld.
Artikel 7Beslotenheid vanvergaderingen
1 Devergaderingen vandewerkgeverscommissie worden inhet belang als bedoeld inartikel 10,
tweede lid,onder eoffvan deWet openbaarheid van bestuur inbeslotenheid gehouden.
2 Deagenda, destukken ende besluitenlijst zijnopenbaar, tenzij de werkgeverscommissie
beslist datopgrondvaneen belang,genoemd inartikel 10vandeWet openbaarheid van
bestuur, hierop ofeen deel daarvan geheimhouding moetwordengelegd.
3 Indieneen raadslid de stukken als bedoeld inhettweede lidwil inzien, kan hijdaartoe een
verzoek indienen bijdevoorzitter vandewerkgeverscommissie. Devoorzitterweigert een
dergelijk verzoek slechts als sprake isvan strijd met hetopenbaar belang. Hettweede lid isvan
overeenkomstige toepassing.
Artikel 8Vergaderfrequentie
Dewerkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal perjaar envoortszovaak als door de
voorzitter oféénvande leden nodigwordt geacht.
Artikel 9Verantwoording
Dewerkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde inartikel 7,jaarlijks verslag
uitaande raadvanhaarwerkzaamheden en bevindingen.
Artikel 10Onvoorzieneomstandigheden
Ingevallenwaarin deze verordening nietvoorziet of bijtwijfel over detoepassing ervan beslistde
werkgeverscommissie opvoorstelvande voorzitter.
Artikel111nwerkingtreding
Ditbesluittreedt inwerking opdedagvolgende opdievanzijn bekendmaking.
Artikel 12Citeertitel
Ditbesluit kanwordenaangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.
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Toelichting verordening werkgeverscommissie
Algemeen
Degemeente isdewerkgever van deambtenaren diewerkzaam zijn bijdeze rechtspersoon.
Raadencollege vullen ditwerkgeverschap in.Deraad isdaarbij het bevoegd gezag van de
griffie en hetcollegevoor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken,degrootte ende
samenstelling van de raad ligt hetvoor de hand dat hijvoor defeitelijke invulling van het
werkgeverschap eencommissie insteltwaaraan hijdezetaak delegeert. Gelet opartikel 83en
artikel 156,eerste lidvan deGemeentewet ligtde instelling van een bestuurscommissie het
meestvoor de hand.Daarinvoorziet dezeverordening.
Dedelegatieziet alleen op het nemenvan personele besluiten. Hetvaststellen van
rechtspositieregelingen leentzich uitdeaardvan de bevoegdheid nietvoor delegatie en is
derhalvewettelijk niettoegestaan.
Artikelsgewijs
Artikel 1Takenenbevoegdheden werkgeverscommissie
Inartikel 1wordtverwoord datdewerkgeverscommissie alle bij hetwerkgeverschap horende
taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemenvan personele besluiten, buigtdeze commissie
zich bijvoorbeeld ook over hettevoeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a.gedragscode,
ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidtzij devoorstellen aande raadvoor die voortvloeien
uithetwerkgeverschap. Andere voorbeelden die horentotdewerkgeverstaak zijn hetvoeren van
overleg met degriffier over devoortgang van dewerkzaamheden vandegriffie, hetvoeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken metdegriffier en hetdoen vanvoorstellen overde
inrichtingvan degriffie.
Artikel 2 Samenstellingwerkgeverscommissie
Uitartikel83vandeGemeentewet vloeitvoortdat de burgemeester (endewethouders) geen lid
kunnen zijnvan dewerkgeverscommissie. Dit isvolledig inde lijn met hetfeit dat de raad het
bevoegde gezag isvan de griffie. Deburgemeester is hiervan geen lid,maarwel technisch
voorzitter enadviseur. Overigens isde burgemeester wel lidvan hetcollege enstuurt hijdus
rechtstreeks de secretaris aan,maar nietdegriffier. Degriffier is nietaan hem ondergeschikt.
Deburgemeester isechter weltechnisch voorzitter vande raad enzal indie hoedanigheid vaak
een beroepdoenopdegriffier. Indat kader isgekozenomde burgemeester de vergaderingen
van dewerkgeverscommissie technisch voortezitten en omoptetreden als adviseur.
Artikel 3 Takenvoorzitter
Gelet op detakenvan de voorzitter vandewerkgeverscommissie ishetgoed omvoor de
invulling vanditvoorzitterschap eenvoorzittersprofiel opte stellen,waardoor de raad kan
oordelenofde beoogde voorzitter aandit profiel voldoet. Ook ishetwellicht van belangom als
raadaan devoorzitter (en de leden) van dewerkgeverscommissie scholing aante bieden op het
specifieke terreinwaarop deze commissie zich begeeft.
Artikel 4 Ondersteuningvandecommissie
Deondersteuning waarover inditartikelwordt gesproken kanworden geregeld door middel van
hetaangaan vandienstverleningsovereenkomsten van degriffier met hetcollege, desecretaris of
een afdelingshoofd.Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is hetwel noodzakelijk
dat hetcollege zijn bevoegdheid tot hetaangaan van privaatrechtelijke rechtshandeling aande
griffier mandateert. Mandaat aaneen niet-ondergeschikte isdoor dewetgever mogelijk gemaakt

inartikel 10:4van deAlgemene wet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de
griffier devolmacht geven om overeenkomsten te kunnen ondertekenen.
Artikelen 5en 6BesluitvormingenVerslaglegging
Deinhoud van deze artikelen spreekt voor zich.
Artikel 7Beslotenheid vanvergaderingen
Wanneer invergaderingen van dewerkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod
komenen hetgeen hierwordt besproken niet bedoeld isom aanderden kenbaar te maken,ligt
hetvoorde hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. Deagenda, de stukken ende
besluitenlijst zijn inbeginselwel openbaar, tenzij dewerkgeverscommissie beslist datopgrond
vaneen belang,genoemd inartikel 10van deWet openbaarheid van bestuur, hierop ofeen deel
ervan geheimhouding moetworden gelegd. Dewerkgeverscommissie isopgrond van artikel 7,
tweede lidvandeze verordening en inlijn metartikel 86vandeGemeentewet, bevoegd de
geheimhouding opte heffen.Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen inde
stukken etc, aangezien de raad hetoorspronkelijk bevoegde orgaan is.
Artikel 8Vergaderfrequentie
Deinhoud van ditartikel spreekt voor zich.
Artikel 9Verantwoording
De raad heeft sinds dedualisering van hetgemeentebestuur een eigen secretaris gekregen,de
griffier. Daarnaast heeft de raadook vaak eengriffie ingericht om hem,zijnorganen ende griffier
teondersteunen. Daardoor heeft de raad erformeeleentaak bijgekregen,de invulling van het
werkgeverschap. Het isvan belang datde raad inzicht krijgt en houdtwat hieronder moetworden
verstaan. Deverantwoording door dewerkgeverscommissie van haarwerkzaamheden en
bevindingen kan hieraan bijdragen.Ook uit hetoogpunt dat hetde raad isdiede
arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop dewerkgeverscommissie de personele
besluiten baseert, iseen belangrijk argument om deze verantwoording teregelen.
Artikelen 10,11en 12Onvoorzieneomstandigheden, Inwerkingtreding enCiteertitel
De inhoudvan deze artikelen spreekt voor zich.

