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Onderwerp Benoeming voorzitter werkgeverscommissie West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Benoeming voorzitter werkgeverscommissie griffie gemeente West Betuwe voor de periode 2022-

2026 

 

Beslispunten 

1. Overgaan tot benoeming van mevrouw N. Donker tot voorzitter van de werkgeverscommissie 

gemeente West Betuwe: 

 

Inleiding 

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Sinds de 

invoering van de dualisering in 2002 is het college van burgemeester en wethouders de werkgever 

voor de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad de werkgever voor de griffie. 

 

Uw raad van West Betuwe is dus het bevoegd gezag van de griffie, maar gelet op de publieke taken, de 

grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat u voor de feitelijke invulling van het 

werkgeverschap een commissie instelt, waaraan u deze taak delegeert. 

 

Conform artikel 2, lid 1 is de plaatsvervangend voorzitter van de raad voorzitter van de 

werkgeverscommissie. De plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer H. de Man, heeft 

aangegeven terug te treden als voorzitter van de werkgeverscommissie. Conform het bepaalde in de 

eerste wijziging verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019, artikel 2 lid 3 kan de 

gemeenteraad in afwijking van het eerste lid van artikel 2 afwijken  en een ander raadslid benoemen 

als voorzitter van de werkgeverscommissie.  

 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

Beoogd effect 

Benoeming van de voorzitter van de werkgeverscommissie gemeente West Betuwe (artikel 2, lid 3 van 

de eerste wijziging verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019) voor de periode 

2022-2026. 
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Argumenten 

1. Artikel 2, lid  1 en 3 regelt de invulling van de voorzitter van de werkgeverscommissie. 

 

Kanttekeningen 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

- 

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

- 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in het raadsinformatiesysteem. 

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

griffier,     

Hans van der Graaff   
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Raadsbesluit 
 
 

De raad van de gemeente West Betuwe, 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 1 en 3 van de eerste wijziging op de verordening werkgevers-

commissie gemeente West Betuwe 2019;   

 

besluit: 

 

Over te gaan tot benoeming van mevrouw N. Donker tot voorzitter van de werkgeverscommissie 

gemeente West Betuwe: 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 27 september 2022, nummer 2022/122, 

 

de griffier,   de voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 
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