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Geachte leden van de gemeenteraad,
Het college heeft het raadsvoorstel van de werkgeverscommissie ontvangen waarin uw raad wordt
voorgesteld om de griffie uit te breiden met 0,8 voltijdbaan (28,8 uur per week).
U stelt het college in de gelegenheid om, gelet op artikel 147a lid 4 van de Gemeentewet, eventuele
wensen en bedenkingen ter kennis van uw raad te brengen, voordat de raad een besluit neemt.
Uw raad stelt het beleid vast dat uitgevoerd wordt door het college. De uitvoering wordt uiteindelijk ook
door uw raad gecontroleerd. In dat kader past een zeer terughoudende houding van het college.
Immers, het is aan de raad hoe hij de eigen bevoegdheden uitoefent en laat ondersteunen.
In het raadsvoorstel concludeert uw werkgeverscommissie dat er sprake is van een toenemende
hoeveelheid en complexiteit van het raadswerk. Deze zijn volgens de commissie met name te zien bij
de regionale samenwerking, verzwaring van het takenpakket van uw raad en de aansluiting van de
representatieve en participatie democratie.
Zonder inhoudelijk in te gaan op de 3 genoemde terreinen, herkent het college de verzwarende en
complicerende effecten van de ontwikkelingen op deze terreinen. Effecten die ook te zien zijn aan de
oplopende werkdruk voor het college en de ambtelijke organisatie. De opgaven waar wij als lokale
overheid voor staan, doen een steeds zwaarder beroep op ons in de volle breedte.
In de meerjarenramingen is niet voorzien in structurele dekking voor de uitbreiding van de griffie. Deze
extra uitgave zal dan ook, conform het voorstel van de werkgeverscommissie, in de tweede
Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 e.v. moeten worden opgenomen.
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Gezien de toename en het complexer worden van het raadswerk, kan het college zich goed
voorstellen dat extra geïnvesteerd wordt in de ondersteuning.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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