
RAADSVOORSTEL  
2019

Datum 
voorstel:

11 december 
2019

Registratiekenmerk:

Raadsvergadering van : 19 december 2019

Vergadering Commissie van: n.v.t.

Portefeuillehouder: Burgemeester Cnossen

Behandelend ambtenaar: K. Wiesenekker

Afdeling Griffie

Onderwerp / voorstel: 
Aanwijzing griffier en locogriffier als bedoeld in artikel 
107 (nieuw) van de Gemeentewet

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen voor de heer K. Wiesenekker aan te wijzen als griffier en de heer L. Vos aan te 
wijzen als locogriffier

Inleiding
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking 
getreden. In verband met deze nieuwe wet  wordt per genoemde datum ook de 
Gemeentewet gewijzigd. Dit betekent dat de griffier en zijn plaatsvervanger als zodanig 
door de raad (opnieuw) aangewezen moeten worden  

Beoogd resultaat
Borgen dat de door de raad benoemde griffier en zijn plaatsvervanger de bevoegdheden 
en wettelijke taken die de Gemeentewet aan het ambt van griffier verbindt kunnen 
uitoefenen. 

Kader
De Gemeentewet en de Wnra.

Argumenten
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking. Omdat de Wnra ook leidt tot aanpassing van de artikelen van de Gemeentewet 
die over de griffier gaan wordt voorgesteld om de griffier en zijn plaatsvervanger formeel 
alszodanig aan te wijzen. De Wnra maakt een einde aan het benoemen van ambtenaren 
als eenzijdige rechtshandeling van bestuursorganen. Vanaf 1 januari worden ambtenaren 



in dienst genomen door het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Deze wijziging leidt 
ook tot aanpassing van artikel 107 de Gemeentewet. De raad heeft 
de heer K. Wiesenekker tot griffier benoemd (eenzijdige rechtshandeling). Met deze 
benoeming kwam de arbeidsrechtelijke relatie tot stand en werden tegelijk de bij de 
functie behorende publiekrechtelijke bevoegdheden aan hem overgedragen. Door 
aanpassing van de Gemeentewet zijn dit nu twee handelingen geworden: 1.de raad 
besluit tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een persoon en 2. De raad 
besluit de persoon aan te wijzen als griffier (hiermee wordt betrokkene daadwerkelijk 
bevoegd). De aanstelling van de huidige ambtenaren wordt van rechtswege omgezet in 
een arbeidsovereenkomst; zo ook die van de griffier. Voor het handhaven van de 
bijbehorende publiekrechtelijke bevoegdheden is echter nodig dat de raad de griffier ook 
nog als zodanig aanwijst. De heer L. Vos is door de raad benoemd als plaatsvervanger 
van de griffier.

Deskundigen zijn niet unaniem over de noodzaak van een aanwijzingsbesluit in 
bestaande gevallen. Ook over de noodzaak tot aanwijzing van de plaatsvervanger van de 
griffier is geen eenduidigheid. De beroepsvereniging van Griffiers adviseert voor 1 januari 
tot aanwijzing van de griffier over te gaan. Door ook de plaatsvervanger aan te wijzen, 
wordt in ieder geval voorkomen dat twijfel kan ontstaan over de rechtsgeldige 
ondertekening van raadsbesluiten door de griffier en in voorkomende gevallen door zijn 
plaatsvervanger.

Het raadpresidium,

K. Wiesenekker
Griffier

T. Cnossen
Voorzitter
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