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Art. Lid
Bepaling
Griffier - de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde
Griffier - de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad
Er is geen sprake meer van een benoeming, maar van
1
b
functionaris
aangewezen functionaris
een aanwijzing.
De raad delegeert aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden die
De raad delegeert aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden tot het
rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet
7
1 aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de
gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en
griffie werkzame ambtenaren
artikel 107e tweede lid van de Gemeentewet
De raad delegeert aan de werkgeverscommissie de bevoegdheid tot het
vaststellen van lokale regelingen (Personeelshandboek) die van toepassing
7
2
zijn op de arbeidsovereenkomst met de griffier en de op de griffie werkzame
ambtenaren.
De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden
ten aanzien van het overige op de griffie werkzame personeel mandateren
aan de griffier.
Tot de taken van de werkgeverscommissie behoren in ieder geval:
a. het uitoefenen van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en
overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan
haar zijn gedelegeerd.
b. het (voorbereiden van) besluitvorming over tot het werkgeverschap van
de raad behorende besluiten en regelingen;
c. het vertegenwoordigen van de raad in procedures van bezwaar en
beroep inzake de rechtspositie van de griffier en medewerkers van de
griffie.

7

3

De werkgeverscommissie heeft als taak om het werkgeverschap uit te
oefenen ten aanzien van de griffier en op de griffie werkzame ambtenaren

7

4

De werkgeverscommissie kan volmacht verlenen aan de griffier voor de
uitoefening van de werkgeverstaken ten aanzien van op de griffie werkzame Mandaat wordt volmacht.
ambtenaren.

8

1

De besluitvorming over het personeelshandboek wordt voorbereid door het
college van burgemeester en wethouders.

-

8

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.

11

2. Regelingen en voorschriften die gelden voor de ambtelijke organisatie
worden overeenkomstig toegepast op de griffier en op de griffie werkzame
ambtenaren, tenzij hun aard zich daartegen verzet of uit ander oogpunt een
afwijkende regeling gewenst is.
3. Bij overeenkomstige toepassing wordt rekening gehouden met het
2 bevoegd gezag.
t/m 4. Regelingen die niet zonder meer van overeenkomstige toepassing zijn
5 betreffen in ieder geval:
a. Werktijdenregeling, als bedoeld in artikel 5.2 van de Cao gemeenten;
b. Lokale verlofregelingen, als bedoeld in artikel 6.13 van de Cao
gemeenten;
c. Mobiliteitsbeleid, als bedoeld in artikel 8.5 van de Cao gemeenten;
5. Waar nodig voert het college vooraf overleg met de griffier.
De griffier draagt zorg voor de vastlegging en het doen ondertekenen van
de genomen besluiten.

Pagina 1 van 1

8, sub a, is nu opgenomen als 7, lid 3.
8, sub b, blijft staan.
8, sub c, is opgenomen in het Personeelshandboek
Griffie Dalfsen (volgt uit 7, lid 3)

Deze bepalingen stonden voorheen in de 'Verordening
op de rechtspositie van de griffie' en worden nu
overgeheveld. Daarbij zijn de verwijzingen naar de CARUWO vervangen door verwijzingen naar de Cao
gemeenten.

Een besluitenlijst is niet nodig.

