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1. Voorstel 

 De Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen 2020 vast 

te stellen. 

 

2. Inleiding 

Op 1 januari 2020  is de Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Wnra) in werking 

getreden. Hierover heeft in de raadsvergadering van 19 december al besluitvorming plaatsgehad. 

Dat heeft tot gevolg dat  de op 28 november 2019 vastgestelde Verordening organisatie griffie en 

ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen moet worden aangepast. Tevens is deze 

technische wijziging aangegrepen om in de verordening een aantal artikelen te herschikken. 
 

3. Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2020  is de Wet normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Wnra) in werking 

getreden. Er zijn een aantal technische veranderingen in de Gemeentewet doorgevoerd. Daarom 

moet de “Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad  2019” worden herzien. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is op grond van artikel 147 de Gemeentewet bevoegd om verordeningen vast te stellen. 

5. Beoogd effect / argumenten 

Met de aanpassing van de verordening wordt beoogd dat deze voldoet aan de laatste wijzigingen in 

wet- en regelgeving. Er heeft ook een herschikking van een aantal artikelen plaatsgevonden. Het 

“oude” artikel 2 bevatte zowel artikelen over de samenstelling als de taken van de 

werkgeverscommissie. In deze verordening is dit gesplitst in een artikel 2 – samenstelling en artikel 

3 taken en bevoegdheden. De oude artikelen 5 en 6 zijn samengevoegd in één artikel. Dit is gedaan 

om een praktische reden namelijk het niet hoeven vernummeren van alle overige artikelen in de 

verordening. 
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6. Financiële paragraaf 

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit besluit. 

 

7. Communicatie 

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

 

 

Burgemeester en raadsgriffier van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

F.M. Bouwman 

Raadsgriffier 

 

 

Bijlage: 

1 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2020 (incl. aanpassingen geel gearceerd) 

2 De vast te stellen verordening 
 

 

 

  

 

 

 


