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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? Nee
Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

het aanwijzen van de heer R. Vennik per 1 januari 2020 tot griffier van de gemeente Langedijk.
het aanwijzen van mevrouw N.A.J. Rutgers-Segers per 1 januari 2020 tot plaatsvervangend
griffier van de gemeente Langedijk.

Inleiding
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Alle
ambtenaren in iedere gemeente zijn vanaf dat moment werkzaam op basis van een privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomst en niet meer op basis van een éénzijdig aanstellingsbesluit.
Vanwege de inwerkingtreding van de Wnra moet voor alle ambtenaren die publiekrechtelijke
bevoegdheden hebben een aanwijzingsbesluit worden genomen door de raad of het college. De
nieuwe privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten geven hen deze bevoegdheden namelijk niet. Voor
een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of
krachtens de wet bevoegdheden worden geattribueerd betekent dit dat hij naast zijn
arbeidsovereenkomst ook een aanwijzingsbesluit in de functie moet krijgen. Het gaat hierbij alleen om
een veranderende basis voor uitoefening van de bevoegdheden en niet om nieuwe bevoegdheden.
De (plaatsvervangend) griffier is formeel door de raad benoemd op grond van artikel 107
Gemeentewet. Dat wetsartikel is per 1 januari 2020 gewijzigd. Er wordt thans gesproken van
aanwijzing van de griffier (artikel 107 Gemeentewet (nieuw)). Het is belangrijk om besluitvorming
hierop aan te laten sluiten.
Beoogd resultaat
Voorzien in de juiste wettelijke basis voor uitoefening van bevoegdheden door de (plaatsvervangend)
griffier.
Argumenten
1.1 De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft de
basis voor uitoefening van de bevoegdheden die uit de functie van griffier voortvloeien.
Het is voor de raad van belang dat de griffier en de plaatsvervangend griffier op de juiste
formele gronden hun werkzaamheden voor de raad kunnen verrichten. Een
arbeidsovereenkomst kan niet als grondslag dienen voor de uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden (anders dan het huidige aanstellingsbesluit). Dat komt omdat de
arbeidsovereenkomst een tweezijdige overeenkomst is tussen de ambtenaar en de gemeente
(als rechtspersoon).
De publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een externe werking, die ingrijpen in het leven
van derden, die niet bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst betrokken zijn. Dat is
de reden dat er naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit moet komen, op grond
waarvan de ambtenaar de functie bekleedt waaraan de wet de publiekrechtelijke
bevoegdheden attribueert. Door dat aanwijzingsbesluit kan de ambtenaar ook daadwerkelijk
rechtsgeldig die bevoegdheden uitoefenen.
De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de
functie van (plaatsvervangend) griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden
of als de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
Kanttekeningen

Geen.
Communicatie
Na besluitvorming worden betrokkenen van het genomen besluit in kennis gesteld.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Preventief toezicht
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
Zie communicatie.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 15 januari 2020, nummer 3;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: artikel 107 Gemeentewet;

b e s l u i t:

1.
2.

het aanwijzen van de heer R. Vennik per 1 januari 2020 tot griffier van de gemeente Langedijk.
het aanwijzen van mevrouw N.A.J. Rutgers-Segers per 1 januari 2020 tot plaatsvervangend
griffier van de gemeente Langedijk.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raadsgriffier

R. Vennik

28 januari 2020.
de voorzitter

L.A.M. Kompier

