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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 31 maart 2020 

Registratienummer :  

Voorstelnummer : 2020/049 

Portefeuillehouder :    

Bijlage(n)  : -  

Onderwerp  : Aanwijzing raadsgriffier gemeente West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Aanwijzing raadsgriffier gemeente West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Aanwijzing van de heer H.J. (Hans) van der Graaff, wonende te Rhoon tot raadsgriffier van de 

gemeente West Betuwe per 1 april 2020. 

2. Over te gaan tot beëdiging van de raadsgriffier voor de gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Sinds de invoering van de dualisering in 2002 wordt het college van burgemeester en wethouders 

ondersteund door een ambtelijke organisatie en wordt de gemeenteraad ondersteund door een 

griffie. 

 

In artikel 107 van de gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de werkgever is van de griffier en 

gaat over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van betrokkene. 

 

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 

wordt de raadsgriffier niet meer door uw raad (lees: werkgeverscommissie griffie) benoemd maar 

aangewezen op basis van een tweezijdige schriftelijke arbeidsovereenkomst. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 2 juli 2019 heeft de eerste benoemde raadsgriffier van West Betuwe éénzijdig zijn werkverband 

met de raad opgezegd. Vanaf 3 juli 2019 is de functie van raadsgriffier waargenomen door de 

plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente West Betuwe, de heer K.G. (Koen) Steenbergen. 

 

Beoogd effect 

Aanwijzing en beëdiging van de raadsgriffier ter advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. 

 

Argumenten 

1. Conform het bepaalde in artikel 107 van de Gemeentewet, benoemt de raad de griffier en is hij 

tevens bevoegd om deze te schorsen en te ontslaan. Artikel 107d van de Gemeentewet bepaald 

dat de raad de vervanging van de griffier regelt. 

2. De CAR/UWO schrijft sinds 2006 in artikel 19:32 voor dat (nieuwe) ambtenaren de eed of 

verklaring en belofte dienen af te leggen in handen van de voorzitter van het college van 

burgemeester en wethouders. Daar waar het de griffie betreft in handen van de voorzitter van de 

raad. 
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Kanttekeningen 

De aanwijzing door uw raad van de heer Van der Graaff is voor bepaalde tijd (arbeidsovereenkomst 

voor de duur van 1 jaar) met dien verstande, dat bij gebleken geschiktheid deze zal worden omgezet 

in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Met de aanwijzing van de heer H.J. (Hans) van der Graaff tot raadsgriffier per 1 april 2020, zal de 

heer K.G. (Koen) Steenbergen zijn functie van raadsadviseur A/plaatsvervangend raadsgriffier weer 

invullen per genoemde datum. 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

Salariëring en tegemoetkoming in de overige onkosten (denk bijvoorbeeld aan reiskostenvergoeding) 

zijn geregeld in de CAR-UWO, die sinds de invoering van de Wnra is opgegaan in een CAO. De 

salaristabellen zijn opgenomen in artikel 99, bijlage IIa. Inschaling heeft plaatsgevonden binnen het 

reguliere functieboek met bijbehorende functieschaal. 

 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

 

Evaluatie 

Door de werkgeverscommissie, zijnde een bestuurscommissie van de raad, worden de 

voorbereidingen behorend tot het werkgeverschap van de raad uitgevoerd. Inhoudelijk betekent dit 

concreet ook de begeleiding van de griffier. Op basis van de uitkomst van voortgangs-/ 

functioneringsgesprekken zal de werkgeverscommissie griffie bepalen, of de arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De 

werkgeverscommissie zal dit uiteraard communiceren met uw raad. 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in het Weekblad 

West Betuwe, via een nieuwsbericht op de website van de gemeente en via Social Media. Daarnaast 

zal de raadsgriffier worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem en is hij als zodanig 

bereikbaar voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor (mogelijk) contact. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

Koen Steenbergen,  Servaas Stoop,                                                                                                

raadsgriffier    burgemeester 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de raadsgriffier; 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 107 en in de CAR-UWO artikel 19:32; 

 

besluit: 

 

1. tot aanwijzing van de heer H.J. (Hans) van der Graaff, wonende te Rhoon tot raadsgriffier voor de 

raad van de gemeente West Betuwe met ingang van 1 april 2020; 

2. over te gaan tot beëdiging van de raadsgriffier van de gemeente West Betuwe. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 31 maart 2020, nummer 2020/049. 

 

De griffier,                                  De voorzitter, 

 

 

 

 


