
 

Raadsvoorstel 
 

Datum vergadering : 26 april 2022 

Registratienummer : 2022/070 

Portefeuillehouder : - 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Benoeming leden Werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Benoeming leden Werkgeverscommissie griffie gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026 

 

Beslispunten 

1. Overgaan tot benoeming van vier leden vanuit de raad tot lid van de werkgeverscommissie 

gemeente West Betuwe. 

2. Overgaan tot aanwijzing van de griffier als secretaris van de werkgeverscommissie. 

 

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 het bepaalde in de Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019, artikel 

2 zal deze commissie bestaan uit de waarnemend voorzitter van de raad en vier leden afkomstig uit de 

raad (twee uit de coalitie en twee uit de oppositie voor een evenwichtige verdeling).  

 

De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie 

aanwezig te zijn en daarin eventueel geraadpleegd worden als adviseur. Artikel 4 van de Verordening 

werkgeverscommissie regelt de ondersteuning van de commissie, door de griffier hiervoor aan te 

wijzen (of een door hem aan te wijzen functionaris). 

 

Besluitgeschiedenis 

- 
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Beoogd effect 

Benoeming leden Werkgeverscommissie gemeente West Betuwe (artikel 2 Verordening 

werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019) voor de periode 2022-2026. 

 

Argumenten 

1. De Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019 regelt in artikel 2 lid 1 dat de 

waarnemend voorzitter van de raad tevens voorzitter is van de werkgeverscommissie. Artikel 3 

regelt de taken van de voorzitter. 

2. Artikel 2 lid 1 regelt tevens de verdere invulling van de werkgeverscommissie met vier leden vanuit 

uw raad, waarvan twee vanuit de coalitiepartijen en twee vanuit de oppositiepartijen. 

3. Uw werkgeverscommissie wordt ondersteund door een secretaris (artikel 4), waarvoor de griffier 

(of een door hem aan te wijzen functionaris) is aangewezen. 

 

Kanttekeningen 

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid 

kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in lijn met het feit dat de raad het bevoegd 

gezag is van de griffie. De burgemeester is technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid 

vaak een beroep doen op de griffier, die overigens niet aan hem ondergeschikt is. In dat kader kan het 

zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen als adviseur uit te nodigen in vergaderingen 

van de werkgeverscommissie. 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

- 

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

- 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

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

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

griffier,    burgemeester, 
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Hans van der Graaff  Servaas Stoop 

 

 

Raadsbesluit 
 
 

De raad van de gemeente West Betuwe, 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 4 van de Verordening werkgeverscommissie gemeente West 

Betuwe 2019;   

 

besluit: 

 

1. over te gaan tot benoeming van  
 

• Mevrouw Rita Boer Rookhuizen (D66) 

• Mevrouw Linda van Willigen (CU) 

• Mevrouw Nellie Donker (DB) 

• Mevrouw Petra van Kuilenburg (LLBWB) 

• De heer Jur van der Lecq (GL) 

 

 

       tot leden van de werkgeverscommissie gemeente West Betuwe. 

 

2. over te gaan tot aanwijzing van de griffier (of een door hem aan te wijzen functionaris) tot 

secretaris van de werkgeverscommissie. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/070, 

 

de griffier,   de voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 


