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Onderwerp: verlenen van machtiging aan de werkgeverscommissie inzake het afdoen van klachten 

gericht tegen gedragingen van de griffier of griffiemedewerkers 

 

 

 

Steenbergen; 25 juni 2020 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding en achtergrond 

Eind 2019 heeft het college de Interne klachtenregeling vastgesteld voor de gemeentelijke organisatie, 

dus voor onder andere de burgemeester, college, wethouders en medewerkers. In het driehoeksoverleg is 

voorgesteld dat bij een klacht gericht tegen een gedraging van de griffier of griffiemedewerker, analoog, 

de Interne klachtenregeling zal worden gevolgd.  De reden hiervan was dat de griffie, voor wat betreft de 

rechtspositionele zaken,  de medewerkers van de gemeente Steenbergen volgt. Dit is ook toegelicht in 

het voorstel aan het college d.d. 25 september 2019 (BD1800615) en in het raadsvoorstel  d.d. 22 oktober 

2019 (BM1805366). 

 

Op 1 januari 2020 is de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) in werking getreden. Vanaf 1 

januari 2020 geldt dan ook de Cao Gemeenten voor alle werknemers die krachtens arbeidsovereenkomst 

in dienst zijn bij een overheidswerkgever in Nederland, dus ook voor het personeel van de griffie. De 

rechtspositionele zaken, voor wat betreft de wijzigingen in de Cao Gemeenten, blijven dus ook gelden 

voor de griffie. Hierin blijft de griffie de medewerkers van de gemeente Steenbergen volgen. 

 

De werkgeverscommissie heeft op 11 februari 2020 ingestemd met het analoog volgen van de Interne 

klachtenregeling bij een klacht gericht tegen een gedraging van de griffier of een griffiemedewerker. 

 

3. Overwegingen 

De klachtafdoening (brief) van een klacht gericht tegen een gedraging van de griffier of 

griffiemedewerker gebeurt door het bestuursorgaan (artikel 9:12 Awb). In het geval van de griffie is dit de 

gemeenteraad. Van de afdoening van de klacht kan mandaat worden verleend. Echter, de afdoening kan 

niet worden opgedragen aan iemand die betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht 

betrekking heeft (artikel 9:7 Awb). Een uitzondering hierop is als een klacht is gericht tegen een 

bestuursorgaan zelf; dan kan dit onvermijdelijk zijn.  

 

Bij een klacht gericht tegen de griffier of griffiemedewerkers is het mogelijk dat de gemeenteraad 

machtiging verleend aan de werkgeverscommissie voor deze klachtafdoening. Ingevolge artikel 10:12 

Awb betreft dit een machtiging in plaats van een mandaat, aangezien de klachtafdoening het verrichten 

van een handeling betreft, niet zijnde een besluit in de zin van de Awb.   

Wij willen u dan ook voorstellen, in het kader van efficiëntie,  om de werkgeverscommissie te machtigen 

voor de klachtafdoening van klachten gericht tegen gedragingen van de griffier of de griffiemedewerkers.  
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4.  Middelen 

Niet van toepassing. 

 

5. Risico’s 
Er zijn geen risico’s verbonden als u geen machtiging hiervoor verleend. Als u de machtiging niet 
verleend, zal u zelf de klachtafdoening voor een klacht gericht tegen de griffier of griffiemedewerkers 

voor u rekening moeten nemen. 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Na besluitvorming zal dit aan de griffier en griffiemedewerkers worden meegedeeld. 

 

7. Voorstel 

Wij stellen u voor een machtiging te verlenen aan de werkgeverscommissie inzake het afdoen van 

klachten gericht tegen gedragingen van de griffier of griffiemedewerkers. 

 

Hoogachtend,  

De werkgeverscommissie van Steenbergen, 

De griffier, voorzitter van de werkgeverscommissie, 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer C.A.A.M. Gommeren 

 


