
Werkwijze werkgeverscommissie griffier gemeente Midden-Groningen 

De raad van de gemeente Midden-Groningen heeft gelet op artikel 83 eerste lid, de artikelen 
107 tot en met 107e, artikel 156 van de gemeentewet en afdeling10.1.2 van de algemene 
wet bestuursrecht, besloten een werkgeverscommissie te vormen voor de griffier. Dit is 
vastgelegd in artikel 2 van de "Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 
gemeente Midden-Groningen 2018" De hieronder opgenomen bepalingen zijn een invulling 
van het bepaalde in artikel 2, lid 5. 

Algemene bepalingen: 
1. De werkgeverscommissie bestaat uit maximaal drie raadsleden. 
2. De werkgeverscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Deze fungeert als 

aanspreekpunt voor de griffier. 
3. De duur van de zittingsperiode van de werkgeverscommissie loopt af met de 

zittingsperiode van de raad. 
4. De rol van de raadsvoorzitter in de werkgeverscommissie is een adviserende. 

Taken en bevoegdheden: 
1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier. 
2. Tot de bevoegdheid behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot 

het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen. 
3. Klachten of opmerkingen over het functioneren van de griffier, worden via het raadslid 

dat als werkgever is aangewezen, besproken in de werkgevers-commissie. 
4. De werkgeverscommissie draagt er zorg voor dat er jaarlijks een 

functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek wordt gehouden met de griffier. De 
raadsvoorzitter wordt als adviseur toegevoegd. 

Taken voorzitter als aanspreekpunt voor de griffier: 
1. het tijdig en periodiek bijpraten van de werkgeverscommissie; 
2. het doen naleven van deze werkafspraken 
3. zorg dragen voor de uitvoering van aanbevelingen van de werkgevers-commissie. 
4. Het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier 
5. De griffier overlegt, met het raadslid dat als werkgever is aangewezen, t.a.v. zijn 

vakantie/verlof, het deelnemen aan cursussen en alle overige voorkomende zaken en 
kwesties. 
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Ondersteuning van de commissie: 
1. De P&O adviseur staat de werkgeverscommissie in haar taak terzijde, draagt zorg 

voor het secretariaat en het opstellen van de besluitenlijst. 
2. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie 

definitief vastgesteld. 

Aldus afgesproken, 

De werkgeverscommissie Midden Groningen, 

datum \ *1 - oS~~ Z^ l c Y 

R. W. Munnikspha, voorzitter van de raad 

H.B. van Dijk, voorzitter werkaeversoojiirriissie. tevens aanspreekpunt griffier 

P.P.A. Meland-Kampen, lid werkgeverscommissie 

H. Wind, lid werkgeverscommissie 
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