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1. Voorstel 

De raad wordt voorgesteld om  

1. over te gaan tot benoeming van mevrouw P.P.A. Nieland-Kampen en de heren H. Wind en            

H.B van Dijk als leden van de werkgeverscommissie 

 

2. Inleiding 

De gemeente Midden-Groningen is op 1 januari 2018 gevormd. Om de taken als raad  goed uit te 

kunnen voeren kan de raad commissies instellen die de besluitvorming van de raad kunnen 

voorbereiden. Ook  kan de raad diverse raadswerkgroepen instellen.  

Als bijlage treft u terminformatie een overzicht aan van de samenstelling van de  diverse 

commissies en raadswerkgroepen. 

Dit voortel heeft betrekking op de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie. 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Voor de praktische en 

dagelijkse uitvoering van de werkgeverstaak wordt doorgaans gebruik gemaakt van een 

werkgeverscommissie met raadleden die (naast hun politieke rol) namens de gemeenteraad belast 

is met de specifieke werkgeversfunctie. 

4. Bevoegdheid van de raad 

In de raadsvergadering van 2 januari 2018 heeft de raad van Midden-Groningen de “Verordening 

organisatiegriffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen vastgesteld. In artikel 2 van 

voornoemde verordening staan de bepalingen aangaande de werkgeverscommissie.  De raad 
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benoemd de leden van de werkgeverscommissie die bestaat uit maximaal drie raadsleden. De 

werkgeverscommissie benoemd uit haar midden een voorzitter die fungeert als eerste 

aanspreekpunt voor de griffier. 

 

Voorgesteld wordt over te gaan tot benoeming van drie leden in de werkgeverscommissie.  

Dit zijn: mevrouw P.P.A. Nieland-Kampen en de heren H. Wind en H.B van Dijk.  

 

Er wordt vanuit gegaan dat de  benoeming bij acclamatie kan plaatsvinden.  
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Bijlage: samenstelling van diverse commissies en raadswerkgroepen. 

 

 

  

 

 

 


