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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
1. Mevrouw B. Espeldoorn-Bloemendal aan te wijzen als griffier, met ingang van 8 mei 2020, en 

met haar een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor 36 uur per week; 
2. de benoeming van de heer J.A. Hekman als griffier per 1 september 2011, wijzigen in een 

aanwijzing tot griffier, met terugwerkende kracht voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 2 
april 2020; 

3. de benoeming van mevrouw M. de Jong-Veltema tot plaatsvervangend griffier per 1 januari 2011 
wijzigen in een aanwijzing tot plaatsvervangend griffier, met terugwerkende kracht per 1 januari 
2020. 

 
Samenvatting 
 
Na de pensionering van Jelle Hekman, griffier van Stichtse Vecht tot en met 2 april 2020, is in 
Stichtse Vecht een vacature voor griffier ontstaan. Voor de vervulling van deze vacature stelt de 
werkgeverscommissie voor om mevrouw B. Espeldoorn-Bloemendal aan te wijzen als griffier met 
ingang van 8 mei 2020. 
Alle bestaande benoemingen van ambtenaren zijn per 1 januari 2020 automatisch omgezet in een 
arbeidsovereenkomst. Bij het van kracht worden van de Wnra dienen tevens de benoemingen van de 
heer J.A. Hekman en mevrouw M. de Jong-Veltema gewijzigd te worden in een aanwijzing, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2020. 
 
Toelichting 
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Ambtenaren 
die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, zullen na inwerkingtreding van de Wnra werkzaam zijn op 
basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een benoemingsbesluit. 
 
Soms worden bij of krachtens de wet bevoegdheden toegekend aan een bepaalde functie. Op het 
moment dat een ambtenaar op grond van een benoemingsbesluit in zo’n functie wordt benoemd, 
heeft het benoemingsbesluit ook tot gevolg dat de ambtenaar de betreffende taken en bevoegdheden 
kan uitoefenen. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
aanwijzingsbesluit (plaatsvervangend) griffiers 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
A.J.H.T.H. Reinders 
 
Organisatie onderdeel 
Griffie 
 
E-mail opsteller 
marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254273 
 
Registratie nummer 
-VB/20/95973 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
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Artikel 107 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de griffier benoemt, schorst en ontslaat. Na 
inwerkingtreding van de Wnra wordt de benoeming vervangen door een aanwijzing vanwege de 
wettelijk vastgelegde taken en bevoegdheden van de griffier. 
Daarbij wordt tevens bepaald dat de aanwijzing vervalt op de dag dat de uitoefening van de functie 
van griffier geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden. 
 
Artikel 107 Gemeentewet (per 1 januari 2020): 
1. De raad wijst de griffier aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van  

de datum dat de uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer 
uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar. 

2. De raad is bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst met de griffier. 

 
De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het benoemingsbesluit, evenwel niet tevens als grondslag 
dienen voor de uitoefening van bevoegdheden. Het 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 in deze 
gevallen naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit moeten worden genomen op grond 
waarvan de betreffende ambtenaar de functie bekleedt waaraan de wet bevoegdheden toekent, 
zodat hij die bevoegdheden ook daadwerkelijk kan uitoefenen. 
 
Voor een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of 
krachtens de wet bevoegdheden worden toegekend, betekent dit dat hij naast zijn 
arbeidsovereenkomst ook een aanwijzingsbesluit in de functie krijgt. De arbeidsovereenkomst heeft 
betrekking op zijn arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft hem de bevoegdheid de bevoegdheden 
die uit zijn functie voortvloeien uit te oefenen. 
 
Alle bestaande benoemingen van ambtenaren zijn per 1 januari 2020 automatisch omgezet in een 
arbeidsovereenkomst. Ook het arbeidsrechtelijke deel van de benoeming van de plaatsvervangend 
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. Het ministerie van 
BZK adviseert dan ook om voor de (plaatsvervangend) griffier de benodigde aanwijzingsbesluiten te 
nemen om onbevoegd handelen te voorkomen. 
 
Jelle Hekman is met ingang van 1 september 2011 benoemd tot griffier. In verband met zijn 
pensionering eindigt zijn dienstverband op 2 april 2020. Voor de periode van 1 januari 2020 tot en 
met 2 april 2020 dient zijn benoeming alsnog omgezet te worden in een aanwijzing met 
terugwerkende kracht. 
 
Marijke de Jong-Veltema is eerder benoemd tot plaatsvervangend griffier, maar ook deze benoeming 
moet worden omgezet in een aanwijzing in de zin van artikel 107d Gemeentewet, met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2020. 
 
 
23 maart 2020 
 
Werkgeverscommissie 
B.M. de Vries 
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