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1. Voorstel 

 Tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de griffier en de medewerkers van de 

griffie per 1 januari 2020 

 Het door het college vastgestelde Personeelshandboek van toepassing te verklaren op de 

arbeidsovereenkomsten met de griffier en met de medewerkers van de griffie. 

 Kennis te nemen van het feit dat de burgemeester volmacht gaat verlenen aan de 

werkgeverscommissie voor het tekenen van de arbeidsovereenkomst met de griffier en de 

medewerkers van de griffie. 

 

2. Inleiding 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat 

heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. Het belangrijkste gevolg 

van de Wnra is, dat de meeste ambtenaren voortaan werkzaam zullen zijn op basis van een 

arbeidsovereenkomst in plaats van een publiekrechtelijke aanstelling. De gemeente als 

rechtspersoon wordt werkgever van alle gemeenteambtenaren. De raad krijgt de bevoegdheid tot 

het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de 

medewerkers van de griffie. Het toekennen van de bevoegdheid tot het nemen van deze besluiten 

brengt met zich mee dat de raad exclusief en met uitsluiting van het college, de zeggenschap heeft 

over de griffier en de medewerkers van de griffie. Gelet op deze bevoegdheid is het aan de raad 

om per 1 januari 2020 met de griffier en de medewerkers van de griffie een arbeidsovereenkomst 

aan te gaan.  

 

Een andere verandering die de Wnra met zich mee brengt is het verdwijnen van losse regelingen en 

de komst van het Personeelshandboek. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen die tot op heden gevolgd 

worden door de griffie bevatten diverse verwijzingen of begrippen die niet meer rechtsgeldig zijn. 

Deze regelingen moeten daarom omgezet worden naar een Personeelshandboek om geldig te zijn. 

De werkgeverscommissie wordt betrokken bij de voorbereidingen van eventuele onderhandelingen 
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over de inhoud van het personeelshandboek. En verder wordt de werkgeverscommissie ook 

betrokken bij een eventuele overeenkomst voor wijzigingen in het personeelshandboek. 

 

Het college heeft op 26 november jl een Personeelshandboek vastgesteld. Dit personeelshandboek 

gaat verder dan alleen de rechtspositie; het gaat over het werken bij Midden-Groningen en bevat 

alles wat daarover gaat, bijvoorbeeld de gedragscode, rechten, plichten en zaken waar de 

medewerker mee te maken krijgt. Het handboek geldt vanaf 1 januari 2020 voor alle ambtenaren 

van de gemeente Midden-Groningen met uitzondering van de griffie. Het voorstel is om het 

Personeelshandboek van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst met de griffier en de 

medewerkers van de griffie. 

 

Na een besluit van de gemeenteraad is de burgemeester als privaatrechtelijk persoon bevoegd tot 

het tekenen van de overeenkomsten. Dit lijkt onlogisch aangezien de burgemeester alleen in de 

adviserende rol is betrokken bij de werkgeverscommissie. Dit kan ondervangen worden door de 

burgemeester een volmacht te laten afgeven aan de werkgeverscommissie om namens hem de 

stukken te ondertekenen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt 1 januari 2020 in werking. Het 

belangrijkste gevolg van de Wnra is, dat de meeste ambtenaren voortaan werkzaam zullen zijn op 

basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een publiekrechtelijke aanstelling. De raad heeft 

de bevoegdheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de griffier en de medewerkers 

van de griffie. Gelet op deze bevoegdheid is het aan de raad om per 1 januari 2020 met de griffier 

en de op de griffie werkzame personen een arbeidsovereenkomst aan te gaan.  

 

In het kader van de Wnra worden alle (rechtspositionele) regelingen voor het personeel gebundeld. 

Hiervoor heeft het college een Personeelshandboek vastgesteld. Het is aan de raad om het 

Personeelshandboek van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomsten met de griffier en 

de medewerkers van de griffie. 

 

Voor het tekenen van de arbeidsovereenkomsten met griffier en de medewerkers van de griffie is 

volgens de Wnra de burgemeester bevoegd. De burgemeester verleent hiervoor volmacht aan de 

werkgeverscommissie. Deze volmacht wordt middels dit voorstel kenbaar gemaakt bij de raad.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De Aanpassingswet Wnra houdt onder andere een aanpassing van artikel 107 en artikel 107e van de 

Gemeentewet in. Door deze wijziging geven deze artikelen de raad de bevoegdheid de 

arbeidscontracten met de griffier en de medewerkers van de griffie aan te gaan en het 

Personeelshandboek op deze arbeidsovereenkomsten van toepassing te verklaren. De verordening 

organisatie griffie en ondersteuning raad Midden-Groningen 2019 zal hierop aangepast moeten 

worden. 

  

5. Beoogd effect 

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de griffier en met de medewerkers van de griffie, 

zodat opvolging wordt gegeven aan de Wnra.   
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Het van toepassing verklaren van het door het college vastgestelde Personeelshandboek op de 

griffier en de medewerkers van de griffie. Dit zodat het door het Personeelshandboek niet alleen 

voor gemeentemedewerkers werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college geldt, maar ook 

voor de griffier en de medewerkers van de griffie. 

 

6. Historische context 

U heeft op 28 november 2019 de Verordening griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-

Groningen 2019 vastgesteld. Deze verordening moet worden aangepast aan de vernieuwde 

wetgeving. Een aangepaste verordening zal zo spoedig mogelijk aan u worden voorgelegd.  

 

7. Argumenten 

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een wettelijke verplichting 

De Wnra verplicht dat de griffier en de medewerkers van de griffie, voor zover zij in dienst zijn bij 

de gemeente, een arbeidsovereenkomst met de gemeente als rechtspersoon moeten hebben.  

Het vaststellen van een personeelshandboek is een wettelijke verplichting  

Met het van toepassing verklaren van het personeelshandboek op de griffie en griffier wordt bereikt 

dat er vanaf 2020 een rechtsgeldig personeelshandboek geldt voor medewerkers van de gemeente 

onder verantwoordelijkheid van het college alsmede voor de griffier en de medewerkers van de 

griffie. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst is in strijd met de Wnra en zorgt ervoor dat de 

griffier en de medewerkers van de griffie zonder rechtsgeldige overeenkomst vanaf 1 januari 2020 

werkzaam zijn.  

 

Het niet van toepassing verklaren van het personeelshandboek kan tot gevolg hebben dat de 

collectief afgesproken regelingen op individueel niveau ter discussie worden gesteld. 

 

9. Financiële paragraaf 

N.v.t. 

 

10. Communicatie 

De arbeidsovereenkomsten worden in januari 2020 naar alle gemeentemedewerkers onder 

verantwoordelijkheid van het college en de griffie en de medewerkers van de griffie gestuurd.  

 

Het Personeelshandboek wordt voor iedereen digitaal beschikbaar gesteld en daar waar nodig een 

papieren versie beschikbaar gesteld. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De voorgestelde werkwijze is afgestemd met de werkgeverscommissie en de griffier.  
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Burgemeester en raadsgriffier van de gemeente Midden-Groningen,  

 

 

 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Burgemeester       Raadsgriffier 

 

Bijlagen: 

1 Personeelshandboek versie 1.0 

2 Volmacht van burgemeester aan werkgeverscommissie 


