
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20100426 - 10 - Rechtspositie griffie - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 

Agendapunt: 10 
Onderwerp: Rechtspositieregeling op de griffie werkzame ambtenaren 
  
Raadsvoorstel: 14-4-2010, nr. 53 
  
Portefeuillehouder : Dhr. W.P.M. Urlings 
Beleidsterrein: - Algemene bestuurlijke aangelegenheden                                      
Programma: 1. Bestuur 
  
Ter inzage (o.m.) : - Raadsbesluit, dd. 28 april 2003 

- Relevante artikelen uit de Gemeentewet 
  
Informant: H.C. Lankman 

 

E. e.lankman@dalfsen.nl  

T. (0529) 488230 
 

 
Voorstel:
Uw raad wordt voorgesteld te besluiten de “Arbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en 
mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen – 2010” vast te stellen; 
 
 
Inleiding:
In de Gemeentewet is in artikel 107

e
, lid 2, bepaald dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft tot het 

benoemen, schorsen en ontslaan van de op de griffie werkzame ambtenaren. 
 
Bij raadsbesluit van 28 april 2003 heeft uw raad een aantal besluiten ten aanzien van de rechtspositie van 
de griffier genomen.  
Uit praktisch oogpunt is er toen voor gekozen de uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenregeling aan het 
college van burgemeester en wethouders te delegeren. De besluiten met betrekking tot verlof en vakantie; 
besluiten met betrekking tot ontwikkeling, beoordeling en beloning; en besluiten tot het nemen van 
disciplinaire maatregelen worden op grond van dit besluit door de voorzitter van het presidium in 
samenspraak met de plaatsvervangend voorzitter van het presidium uitgevoerd. 
Uiteraard bleef de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van de griffier bij dit raadsbesluit een 
bevoegdheid van de gemeenteraad 
 
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2010 heeft uw raad besloten tot formalisering van de 
ondersteuning op de griffie. 
Met dit besluit volstaat het eerder genomen besluit ten aanzien van de regeling rondom de rechtspositie 
niet meer. Nu er op de griffie, naast de griffier, ook andere ambtenaren werkzaam zijn, moet uw raad een 
besluit nemen over de bevoegdheden uit artikel 107e, lid 2 van de Gemeentewet en de rechtspositionele 
regeling voor al de op de griffie werkzame ambtenaren. 
 
Het lijkt ons, om praktische redenen, wenselijk de bevoegdheden tot benoeming, schorsing en ontslag van 
de op de griffie werkzame ambtenaren te mandateren aan het raadspresidium. 
Voor wat betreft de benoeming, schorsing en ontslag van de griffier zijn wij van mening dat deze 
bevoegdheid door de gemeenteraad moet worden uitgeoefend, en dus valt deze bevoegdheid niet onder 
het voorgestelde mandaat. 
 



 
 
 

  

 
   

 

Mandaat houdt in dat het bestuursorgaan (i.c. gemeenteraad) aan een ander (i.c. raadspresidium) opdracht 
verleent namens hem besluiten te nemen; er vindt geen bevoegdheidsoverdracht plaats, maar er is sprake 
van vertegenwoordiging.
 
Beleidskader en rol gemeente:
In de Gemeentewet is in artikel 107e bepaald dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft tot het 
benoemen, schorsen en ontslaan van de op de griffie werkzame ambtenaren. 
 
Mandaat houdt in dat in naam van een bestuursorgaan besluiten genomen worden (art. 10:1 Awb). Als de 
bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers v/d griffie wordt gemandateerd 
aan het presidium dan kan het presidium namens de gemeenteraad besluiten op dat terrein nemen. 
 
In dit raadsvoorstel wordt uw raad voorgesteld de bevoegdheid tot het uitvoeren van de 
Arbeidsvoorwaardenregeling aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren. 
 
Delegatie betekent dat de bevoegdheid in zijn geheel overgaat naar het andere bestuursorgaan. Het 
incidenteel zelf nemen van een beslissing is dan ook niet meer mogelijk. Wel kan in voorkomende 
gevallen via de actieve informatieplicht van het college de raad geïnformeerd worden over de wijze 
waarop (onderdelen van) het delegatiebesluit worden uitgevoerd.  
 
Alternatieven:
Als uw raad niet besluit tot het voorgestelde mandaat blijft de situatie bestaan dat uw raad zelf de besluiten 
met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van de op de griffie werkzame personen zal moeten 
nemen. Dit lijkt ons een onpraktische situatie. 
 
Als uw raad niet besluit tot de voorgestelde delegatie ontstaat er een situatie waarbij er voor de griffier en 
de overige op de griffie werkzame ambtenaren ongelijke situaties ten aanzien van de rechtspositie en de 
uitvoering daarvan ontstaan. Dit lijkt ons een onwenselijke situatie. 
 
Financieel kader:
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel.
 
Communicatie:
Omdat dit regelgeving betreft dient het besluit gepubliceerd te worden. Dit gebeurt door opneming in het 
gemeenteblad, publicatie in KernPunten en de gemeentelijke website/CVDR.
 
 
Het presidium van de raad van de gemeente Dalfsen,  
 
de voorzitter, de griffier,  
L.M. Nijkamp H.C. Lankman 


