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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. Alle rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke (wijziging)regelingen ingevolge de CAR-
UWO c.a., die vanaf 1 januari 2011 door de werkgeverscommissie zijn genomen ten 
behoeve van de griffiemedewerkers van toepassing te verklaren. 

2. In meer individuele zin de werkgeverscommissie op te dragen zorg te dragen voor de 
afwikkeling van een in tussen behandeld bezwaarschrift in het kader van een betrokken 
medewerkers in het functiewaarderingssysteem HR21. 

 
Samenvatting 
 
 
De werkgeverscommissie heeft de afgelopen jaren diverse besluiten genomen over rechtpositionele 
en arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de griffiemedewerkers. Het ging dan om vergelijkbare 
besluiten die door het college zijn genomen voor het ambtelijk apparaat. Uitgangspunt is en was dat 
het griffiepersoneel de rechtspositie van het gemeentelijk personeel volgt. 
Bij de behandeling van een bezwaarschrift tegen een functieomschrijving is gebleken dat de 
werkgeverscommissie niet bevoegd was om een besluit te nemen over met name de procedure voor 
het nieuwe functiebeschrijvings en –waarderingssysteem HR21. Met de voorgestelde besluiten wordt 
dit hersteld. 
 
 
Bijlagen:  

1. Werkgeverscommissievoorstel – en besluit Procedureregeling functiebeschrijving en 
functiewaardering gemeente Stichtse vecht – onderdeel griffie. 

2. Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Stichtse vecht – 
onderdeel griffie. 

3. Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften d.d. 26-10-2015 (Vertrouwelijk, ter inzage 
bij de griffier)  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Rechtspositie griffiemedewerkers 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
16 december  2016 
 
Commissie 
Werkgeverscommissie 27 november 2015 

 

Portefeuillehouder 
werkgeverscommissie 
 
Afdeling 
 Griffie 
Mail opsteller 
jelle.hekman@stichtsevecht.nl 
tel. 0346-254657 
 
Registratie nummer 
Z/15/52141 
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Doel 
Herstel van door de werkgeverscommissie onbevoegd genomen besluiten over rechtspositie van het 
griffiepersoneel, met name ten aanzien van de functiewaardering HR21 
 
Argumenten 
Recentelijk is vanuit de behandeling van een individueel bezwaarschrift van één van de medewerkers 
van de griffie door de Adviescommissie bezwaarschriften naar voren gebracht dat er mogelijk 
gebreken kleven aan de wijze van vaststelling van rechtspositie en arbeidsvoorwaardelijke regelingen 
ingevolge de CAR- UWO c.a. sedert de datum van de vorming van de gemeente Stichtse Vecht, 
ingaande 1 januari 2011 dan wel erna, waar het door te voeren wijzigingen betreft. 
Meer specifiek strekte de twijfel zich uit over het van toepassing zijn c.q. het uitvoering geven aan de 
‘Procedureregeling functiebeschrijving en – waardering gemeente Stichtse Vecht – onderdeel griffie’.     
De bezwaarschiftencommissie constateert dat artikel 107e, eerste lid, Gemeentewet aangeeft dat het 
stellen van regels over de organisatie van de griffie, zowel qua organisatie als omvang, niet 
gedelegeerd mag worden aan de werkgeverscommissie.   Met andere woorden: de 
procedureregeling functiebeschrijving – en waardering had moeten worden vastgesteld door de raad. 
 
Nu alle twijfel hieromtrent dient te worden weggenomen, wordt uw Raad gevraagd alle (wijzigings) 
besluiten die er vanaf 1 januari 2011 door de werkgeverscommissie in dit kader zijn genomen ten 
behoeve van de  griffiemedewerkers van toepassing te verklaren. 
  
Hierdoor kan vanuit de Raad worden (her)bevestigd dat de Raad geen verschil wil laten bestaan c.q. 
ontstaan tussen de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke aanspraken die gelden voor beide 
geledingen gemeentepersoneel, althans als doelstelling heeft zoveel als mogelijk aansluiting te 
zoeken bij de regelingen en arbeidsvoorwaarden zoals die gelden c.q. in  de toekomst door alle  
voortvloeiende wijzigingen gaan gelden voor het ambtelijk personeel dat onder de 
verantwoordelijkheid van het College werkzaam is. 
Het feitelijk uitvoering geven aan deze gemeentelijke rechtspositie - en arbeidsvoorwaarden 
regelingen is voorbehouden aan de werkgeverscommissie. Haar rolpositie in deze is belegd in de 
vastgestelde ‘Verordening werkgevercommissie gemeente Stichtse Vecht’.            
Een geconstateerd bevoegdheidsgebrek kan worden gerepareerd indien het bevoegde orgaan, i.c. 
de Raad, met voldoende duidelijkheid te kennen geeft een eerder onbevoegd genomen besluit voor 
zijn rekening te nemen. 
     
Aan uw Raad wordt voorgesteld om een genomen onbevoegd besluit in het kader van de indeling 
van een betrokken medewerker in het functiewaarderingssysteem HR21 voor haar rekening te 
nemen nu het ook in het kader van, voorheen, functiewaardering en, nu, indeling in HR21, de 
bedoeling is en blijft om zoveel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de rechtspositie - en 
arbeidsvoorwaarden bepalingen zoals die gelden c.q. in de toekomst door alle voortvloeiende 
wijzigingen gaan gelden voor het ambtelijk medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Voor het ambtelijk apparaat van de gemeente is het functiewaarderingssysteem HR21 al ingevoerd. 
Onbetwist is en blijft dat voor het griffiepersoneel omschakeling naar dit systeem eveneens gewenst 
blijft. 
Als zodanig wordt voorgesteld om een eerder in dit kader nog genomen onbevoegd besluit thans 
voor uw rekening te nemen, waardoor in meer individuele zin een behandeld bezwaarschrift in deze 
nader kan worden afgewikkeld.  
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Kanttekeningen 
1. Op 3 juli 2012 heeft de raad de formatie van de griffie opnieuw vastgesteld. Aanleiding was 

de toepassing van de 8% kortingoperatie op het gemeentepersoneel. 
Dit besluit is destijds wel, conform de Organisatieverordening griffie, door de gemeenteraad 
genomen. 
De formatie is toen door de raad vastgesteld op: 
1. Raadsgriffier     36 uur   1,00 formatieplaats 
2. Raadsadviseurs     65 uur   1,81 formatieplaats 
3. Administratieve medewerkers  46 uur  1,28 formatieplaats 

--------------------------- 
Totaal      147 uur  4,09 formatieplaats 

 
2. Bij het besluiten van de werkgeverscommissie over de nieuwe functiewaardering is 

uitgegaan van de drie functies binnen deze formatie.  
Het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 bood voor de bestaande functies goed 
passende meer generieke functieomschrijvingen. De waardering van de gekozen drie 
functies leidde niet tot enige verandering van de in 2011 gekozen voorlopige waarderingen. 
Daarom heeft de inpassing in het functiewaarderingssysteem HR21 ook geen budgettaire 
consequenties. 
 

3. Het voorgestelde besluit is ruimer geformuleerd dan uitsluitend de regelingen van HR21.  
Dit om te bereiken dat andere rechtspositionele besluiten ook formeel vastgesteld zijn. 
 

4. In de toekomst zal de griffier en de werkgeverscommissie er op toe zien dat de 
besluitvorming overeenkomstig de eisen van de Gemeentewet plaatsvindt. 

 
 
27 november  2015 
 
 
Griffier Voorzitter werkgeverscommissie 
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