
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 8

Onderwerp: Aanwijzing raadsadviseur / 2e plv. griffier

Datum: 28 oktober 2020

Portefeuillehouder: ir. L.M. Nijkamp

Decosnummer: 1187

Informant: J. Leegwater
j.leegwater@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
Mw. mr. M van Spijker met terugwerkende kracht tot 1 november 2020 aan te wijzen als 
commissiegriffier en 2e plaatsvervangend griffier van de gemeente Dalfsen.



Inleiding: 
Op 25 maart 2020 heeft de raad besloten de formatie van de griffie uit te breiden met een 
raadsadviseur voor 18 tot maximaal 32 uur per week. Na het vaststellen van een functieprofiel door de 
werkgeverscommissie is de werving en selectie opgestart. Er hebben 33 kandidaten gesolliciteerd. De 
keuze van de selectiecommissie is uiteindelijk gevallen op mw. M. (Marianne) van Spijker. De griffier 
heeft namens de werkgeverscommissie met haar een arbeidsovereenkomst gesloten voor 
onbepaalde tijd, met ingang van 1 november 2020, voor 24 uur per week. 
 
Argumenten:
De uitoefening van bevoegdheden vereist een aanwijzingsbesluit
De arbeidsovereenkomsten van de op de griffie werkzame ambtenaren kunnen niet als grondslag 
dienen voor de uitoefening van bevoegdheden die volgen uit het publiekrecht. Daar is een 
aanwijzingsbesluit van de raad voor nodig. De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de 
arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft de bevoegdheid de bevoegdheden die uit de functie 
voortvloeien uit te oefenen. 

De raadsadviseur adviseert over de inhoud en te volgen procedure van raadsvoorstellen en –
besluiten. Daarbij concentreert zij zich op één of meerdere domeinen. Ook vervult zij in beginsel eens 
per maand de rol van commissiegriffier. Om kwetsbaarheid op de griffie te verminderen wordt 
voorgesteld de raadsadviseur ook aan te wijzen als één van de plaatsvervangers van de griffier. 

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie 
als commissiegriffier of plv. griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden of als de 
arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Kanttekeningen en alternatieven
Geen. 

Financiële dekking:
Het aantal uren is lager dan de beschikbaar gestelde formatie. Het structurele financiële effect is 
meegenomen in de programmabegroting 2021. 

Communicatie en vervolg:
Ter vergadering zal mw. Van Spijker de eed afleggen. Zij ontvangt een afschrift van het 
aanwijzingsbesluit. 

Bijlagen:
Geen. 

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Dalfsen,

de voorzitter, de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp mw. A.J. Ramerman



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 28 oktober 2020, nummer 1187;

overwegende dat:
- de raad verantwoordelijk is voor het uitoefenen van werkgeverstaken voor de griffier en de op 

de griffie werkzame ambtenaren;

gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

mw. mr. M van Spijker met terugwerkende kracht tot 1 november 2020 aan te wijzen als 
commissiegriffier en 2e plaatsvervangend griffier van de gemeente Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 november 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
mw. drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


