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6 april 2019 Benoeming lid werkgeverscommissie

Geadviseerd besluit
Een lid van de werkgeverscommissie benoemen.

Via stembriefjes dient de raad zijn keuze te maken m.b.t. de volgende kandidaat die voor deze 

benoeming is voorgedragen:

o Mw. D.A. Bondt

Samenvatting
Mw. de Roo heeft op 28 maart 2019 het statenlidmaatschap aanvaard in de Provinciale Staten van 

Gelderland. Om die functie goed uit te kunnen oefenen zegt zij haar raadslidmaatschap in Renkum op 

met ingang van 24 april 2019. 

Nu mw. de Roo haar raadslidmaatschap opzegt, eindigt automatisch ook haar lidmaatschap van de 

werkgeverscommissie (ex art. 2 lid 2 Verordening op de Werkgeverscommissie Renkum).

De leden van de werkgeverscommissie hebben, conform de verordening, in 2018 zelf uit hun midden 

een voorzitter gekozen, namelijk mw. D. van Bentem. Derhalve is de werkgeverscommissie op dit 

moment op zoek naar een lid voor deze commissie. 

Beoogd effect

Wanneer uw raad een nieuw lid benoemd is de werkgeverscommissie weer compleet en kan het 

werkgeverschap uitoefenen ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame 

ambtenaren, zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd. 

Kader

De raad is bij de invoering van het dualistisch gemeentebestel per 12 maart 2002 werkgever geworden 

van de gemeentelijke ambtenaren die werkzaam zijn bij de griffie (art. 107 t/m 107e
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Gemeentewet).  De verordening op de Werkgeverscommissie geeft een nadere invulling aan het 

werkgeverschap van de raad voor de griffie. 

Op 30 mei 2018 heeft uw raad de Verordening op de werkgeverscommissie (gewijzigd) vastgesteld 

waardoor het voorzitterschap van deze commissie is losgekoppeld van het plaatsvervangend 

voorzitterschap van de raad.
 

Argumenten

Met de benoeming van een lid voor de werkgeverscommissie voldoet u aan uw eigen Verordening op de 

werkgeverscommissie waarin staat vermeld in art 2 lid 1 dat de commissie bestaat uit een voorzitter en 

twee leden.

Kanttekeningen

- Op dit moment zijn er twee raadsleden uit de oppositie partijen benoemd als lid voor deze 

commissie. Te weten: mw. D. van Bentem (GB) en dhr. Th. Modderkolk (PRD). Conform wet- en 

regelgeving dient er sprake te zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van de fracties in 

raadscommissies. Dit betekent dat in het onderhavige geval de voordracht een raadslid van een 

coalitiepartij dient te betreffen. 

- De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in 

het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de 

raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. 

Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad (bron: handreiking 

Vereniging van Griffiers).

- De werkgeverscommissie en de griffier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: openheid en 

transparantie naar elkaar zijn essentieel. De werkgeverscommissie is daarom niet alleen een formele 

werkgever, maar geeft expliciete steun aan de griffier om de ogen en oren van de raad te kunnen zijn 

binnen de gemeentelijke organisatie. De leden van de werkgeverscommissie dienen geen politiek te 

bedrijven in de werkgeverscommissie (bron: handreiking Vereniging van Griffiers en onderzoek naar 

werkgeverscommissie door de Nederlandse Vereniging van raadsleden).

Draagvlak
De coalitiepartijen hebben gezamenlijk één voordracht gedaan, te weten: mw. Bondt (D66).

Aanpak/Uitvoering
De benoeming wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina in Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke 

website.

Financiële consequenties
n.v.t.

Juridische consequenties
n.v.t.
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Alternatieven
Uw raad is bevoegd andere raadsleden in deze commissie te benoemen.


