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1. Voorstel 

• Mevrouw Y. Goedhart-Otten met ingang van 1 september te benoemen als Raadsadviseur A  

respectievelijk 1e plaatsvervangend griffier (0,89 fte) voor de raad van Midden-Groningen en 

haar arbeidsovereenkomst hierop aan te passen. 

 

2. Inleiding 

Met ingang van 1 augustus is op de griffie een vacature ontstaan voor de functie van Raadsadviseur 

A. Om in de vacature te voorzien heeft de werkgeverscommissie en de griffier een interne 

wervings- en selectieprocedure ingezet en doorlopen. Als resultaat wordt mevrouw Goedhart-Otten 

voorgedragen als Raadsadviseur A / 1e plaatsvervangend griffier.  

3. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd op grond van artikel 107 e van de Gemeentewet om op de griffie werkzame 

ambtenaren te benoemen.  

Per 1 januari 2020 is als gevolg van de invoering van de Aanpassingswet Wnra de gemeente als 

rechtspersoon de werkgever voor al het personeel, inclusief de griffie. De burgemeester is degene 

die namens de rechtspersoon een (arbeids)-overeenkomst mag aangaan. In de Aanpassingswet Wnra 

is een maatregel genomen om ervoor te zorgen dat bevoegdheden niet onbedoeld verschuiven. Dit 

is gebeurd door aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe te kennen om besluiten te nemen ter 

voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. Die bevoegdheid beperkt zich tot het 

aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie 

werkzame ambtenaren. Na het besluit van de gemeenteraad tot het aangaan, wijzigen en 

beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een griffier of medewerker van de griffie, voert in 

principe de burgemeester het besluit uit. Echter de burgemeester heeft dit gemandateerd aan de 
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werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie is daarmee bevoegd om een handtekening onder de 

arbeidsovereenkomst te zetten. De gemeenteraad is in formele zin dus nog altijd de werkgever van 

de Griffie. Hierbij oefent de werkgeverscommissie van uw raad het werkgeverschap uit ten aanzien 

van de griffier en de overige op de Griffie werkzame ambtenaren. Tot de bevoegdheid van de 

werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en de uitvoering van de overige tot het 

werkgeverschap behorende besluiten en regelingen. Daarom wordt dit raadsvoorstel u aangeboden 

vanuit de werkgeverscommissie. 

4. Beoogd effect 

Het doel is om de vacature van Raadsadviseur A / 1e plaatsvervangend griffier in te vullen met 

ingang van 1 september 2022. 

5.  Kanttekeningen en risico’s 

Naar aanleiding van de ontstane vacature en toegenomen ambitie van de raad is op 7 juli een 

voorstel over de uitbreiding van de griffie voorgelegd aan de raad. In dit voorstel is de formatie van 

de griffie en de indeling van de functies aangepast op de ambitie van de raad. Hieruit vloeit voort 

dat de functie van Raadsadviseur A van 1 fte is aangepast naar 0,89 fte.  

6.  Financiële paragraaf 

Vaststelling van de besluiten heeft geen specifieke financiële consequenties. 

7.  Communicatie 

De benoemde Raadsadviseur A / 1e plaatsvervangend griffier ontvangt een schriftelijke gewijzigde 

arbeidsovereenkomst. 

De voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

Marco Metscher  
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