gemeente Steenbergen
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

llllllUlllllllllllllUIIIUllllllll
BM1402386

Raadsvergadering 27 november 2014

Agendanummer

Onderwerp
uitoefening werkgeverstaken en vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling voor het griffiepersoneel

Steenbergen;

Aan de raad,
1. Inleiding
In de raadsvergadering van 28 februari 2013 is besloten een werkgeverscommissie in te stellen, de leden
daarvan te benoemen en de verordening werkgeverscommissie vast te stellen.
2.
Achtergrond
Ter ondersteuning van de werkgeverstaken van de gemeenteraad is in februari 2010 de handreiking "De
(rechts)positie van de griffie(r) in het decentrale bestuur" aan alle gemeenten gestuurd. Deze handreiking
is opgesteld door de Vereniging van Griffiers, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.NU
en het College voor Arbeidszaken van de VNG. De handreiking bevat het advies om voor de min of meer
dagelijkse werkgeverstaken een werkgeverscommissie in te stellen en gaat ook in op regelmatig gestelde
vragen over de medezeggenschap van de griffie en het georganiseerd overleg.
Op basis van de in de handreiking geformuleerde uitgangspunten zoals verwoord in ons voorstel van 21
januari 2013 heeft uw raad besloten tot het instellen van een werkgeverscommissie per 1 maart 2013 en
het vaststellen van een verordening werkgeverscommissie.
3.

Overwegingen

Naar aanleiding van de vele vragen die over dit onderwerp aan de VNG gesteld zijn, heeft het College
voor Arbeidszaken de gemeenten op 20 maart 2013 een ledenbrief gestuurd met nadere uitleg over het
werkgeverschap voor de griffie en de mogelijkheden van delegatie en mandaat van werkgeverstaken van
de gemeenteraad. Door de VNG zijn daarbij ook modelbesluiten aangereikt voor het instellen van een
werkgeverscommissie, het delegeren van een aantal taken aan de werkgeverscommissie, het intrekken
van een eerder genomen delegatiebesluit van werkgeverstaken aan het college en het expliciet
vaststellen van de arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffie.
Aan de hand van deze modelbesluiten is een aantal onvolkomenheden geconstateerd in de formele
afwikkeling van de besluitvorming van uw raad. Alsdan wordt voorgesteld om ter vervanging van de
raadsbesluiten van 28 februari 2013, kenmerk BM1300139 en kenmerk BM1300215 een drietal nieuwe
besluiten te nemen.
Het betreft:
vervangen van de Verordening werkgeverscommissie Steenbergen 201'3 door de "Verordening
werkgeverscommissie Steenbergen 2014";
het nemen van een delegatiebesluit inzake werkgeversbevoegdheden aan de
werkgeverscommissie onder intrekking van het per 1 januari 2007 genomen delegatiebesluit
inzake de uitvoering gemeentelijke rechtspositieregelingen aan het college;
opnieuw vaststellen van de arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffie per 1 januari 2014 waarbij
de geldende gemeentelijke rechtspositieregelingen integraal worden overgenomen ten aanzien

Ter inzage ligt:

van de griffie met dien verstande dat bij diverse regelingen nader is aangegeven wie
bevoegd/verantwoordelijk is voor de uitvoering c.q. de besluitvorming voorbereidt.
De (concept)vaststellingsbesluiten daartoe zijn bij dit voorstel gevoegd.
4. Middelen
Zoals aangegeven in ons eerdergenoemde voorstel van 21 januari 2013.
5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
Bijgevoegde (concept)besluiten na vaststelling voorzover nodig op de voorgeschreven wijze bekend
maken.
7. Voorstel
1. Vaststellen van de bijgevoegde "Verordening werkgeverscommissie Steenbergen 2014";
2. Vaststellen van de bijgevoegde "Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014";
3. Vaststellen van bijgevoegd "Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Steenbergen 2014".

Hoogachtend,
Het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen, 13 november 2014
de griffief;

de voorzitter,

drs. E.P.M. van der Meer.
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