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Onderwerp 	 Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers 

Voorstel 
De werkgeverscommissie stelt u voor: 
1. de functionaris die op 22 september 2016 is benoemd tot griffier, zoals bedoeld in artikel 

107 Gemeentewet, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier. 
2. de functionaris die op 15 december 2016 is benoemd tot plaatsvervangend griffier, zoals 

bedoeld in artikel 107d Gemeentewet, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als 
plaatsvervangend griffier. 

3. de functionarissen die op 28 januari 2016 zijn benoemd tot plaatsvervangend griffier 
(2 en 3de), zoals bedoeld in artikel 107d Gemeentewet, met ingang van 1 januari 2020 
aan te wijzen als plaatsvervangend griffier (2de  en 3'). 

4. de heer J. Jansen aan te wijzen als plaatsvervangend griffier voor de periode van 
6 februari tot en met 10 juli 2020. 

Aanleiding 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. 
Ambtenaren zijn na inwerkingtreding van de Wnra werkzaam op basis van een 
arbeidsovereenkomst in plaats van een benoemingsbesluit. De benoemingsbesluiten 
worden op grond van de wet van rechtswege omgezet in arbeidsovereenkomsten, ook het 
benoemingsbesluit van de griffier. Deze privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten kunnen 
echter niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van de speciale bevoegdheden 
die de wet aan de griffier en plaatsvervangend griffiers toekent. Daarom is het nodig dat de 
griffier en de plaatsvervangend griffiers formeel door de gemeenteraad worden aangewezen. 

Doel 1 Effect 
Aanwijzing van de griffier en plaatsvervangend griffiers conform artikelen 107 en 107d, 
tweede lid van de Gemeentewet, zodat zij de wettelijke bevoegdheden vanaf 1-1-2020 
kunnen blijven uitoefenen. Tevens wordt voorzien in een vacature plv.griffier, omdat de heer 
De Kloe tijdelijk een andere functie gaat uitoefenen. 

Argumenten 
1. De griffier wordt vanaf 1 januari 2020 aangewezen door de raad. 
Tot 1 januari 2020 bepaalde artikel 107 Gemeentewet dat de raad de griffier benoemt en 
tevens bevoegd is de griffier te schorsen of te ontslaan. Met ingang van 1 januari 2020 wordt 
dit artikel als gevolg van de invoering van de Wnra gewijzigd. Vanaf die datum is de raad 
bevoegd de griffier aan te wijzen en tevens bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen 
en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier. Artikel 107d Gemeentewet regelt 
dat artikel 107 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is op de plaatsvervangend 
griffier. Daarom moet hieronder waar griffier staat, ook plaatsvervangend griffier worden 
gelezen. 
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2. Een aanwijzing van de griffier is noodzakelijk voor uitoefening van bevoegdheden. 
Met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de publiekrechtelijke aanstelling van de griffier 
van rechtswege gewijzigd in een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. De 
publiekrechtelijke aanstelling gaf de griffier speciale (publiekrechtelijke) bevoegdheden. 
De nieuwe arbeidsovereenkomst geeft de griffier deze bevoegdheden niet. Dat is immers 
een tweezijdige overeenkomst die alleen tussen partijen kan werken. Publiekrechtelijke 
bevoegdheden hebben een externe werking, die ingrijpen in het leven van derden die niet bij 
de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst zijn betrokken. Daarom zal naast de 
arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit moeten worden gegeven, waarmee de griffier 
de bevoegdheden die uit haar functie voortvloeien krijgt en kan uitoefenen. 

3. De aanwijzing van de griffier wordt niet van rechtswege geregeld en moet daarom 
plaatsvinden door de gemeenteraad. 
Alle bestaande benoemingen van ambtenaren worden per 1 januari 2020 op grond van de 
wet automatisch (van rechtswege) omgezet in een arbeidsovereenkomst. Ook het 
arbeidsrechtelijke deel van de benoeming van de griffier gaat automatisch over in een 
arbeidsovereenkomst. Bij het van kracht worden van de Wnra gaan echter de 
publiekrechtelijke bevoegdheden die op basis van de wet aan het ambt zijn toegekend niet 
automatisch mee over. Hiervoor is een aanwijzingsbesluit nodig. Dit voorstel betreft de 
aanwijzing van de griffier die is benoemd bij raadsbesluit van 22-9-2016 en de 
plaatsvervangend griffiers die zijn benoemd bij raadsbesluit van 15-12-2016 en 28-1-2026. 

4. Continuiteit in de bezetting van de griffie tijdens afwezigheid van de plv. griffier 
De huidige plv.griffier vervult tussen 1 maart en 10 juli 2020 andere werkzaamheden. Voor 
deze periode zal de heer J. Jansen een deel van het takenpakket op zich nemen. 

Tegenargument I Alternatieve scenario's 
Niet alle gemeenteraden/griffies volgen de instructie van de Vereniging van Griffiers voor het 
opstellen van een aanwijzingsbesluit. Deze raden/griffies achten het aanwijsbesluit 
overbodig voor het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
De griffier en plv, griffier kunnen gebruik blijven maken van de wettelijke bevoegdheden. 
De tweede en derde piv.griffier blijven op afstand beschikbaar. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 
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