*BI.0180065*

NOTA VOOR
DE RAAD
Datum: 6 februari 2018, update 23
Nummer raadsnota: BI.0180065
februari
Onderwerp: Update raadsverordeningen
Portefeuillehouder:
Gemeenteraad

Bijlagen:
1. Verordening rechtspositie
(BY22345449)
2. Functieboek raadsgriffie
(vertrouwelijk) (BY22345451)
3. Reglement van orde 2018
zonder markeringen
(BY22345455)
4. Reglement van orde 2018
met markeringen.

Ter inzage:
N.v.t.

Voorstel:
De raad wordt voorgesteld om de verordening rechtspositie griffie en het daaruit voortvloeiende
functieboek vast te stellen, en daarnaast het reglement van orde voor de raad bij de tijd te brengen.

Wat willen we bereiken?
De rechtspositie van het griffiepersoneel is, althans op papier, niet helemaal goed georganiseerd. In
de praktijk bestaat soms ook onduidelijkheid, met name over wie nu precies waarover gaat en waarbij
betrokken moet zijn. Dan gaat het bijv. over wijzigingen van lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.
Ook behoeft het mandaat van de raadsgriffier inzake personele aangelegenheden aanscherping. En
de medezeggenschap is formeel niet geregeld. Tot slot is het nodig om de organisatie van de griffie,
incl. functieprofielen en functiewaardering, bij de tijd te brengen.
Daarnaast is het nodig om het reglement van orde in lijn te brengen met de huidige praktijk,
bijvoorbeeld waar het gaat om de videoverslaglegging. Het hele RvO is nagelopen op fouten en
enkele termijnen zijn verruimd (aanmelden spreekrecht, aanmelden voor vragenhalfuur). U wordt
voorgesteld om het gebruik van het instrument vragenhalfuur aan te scherpen en in te zetten voor
vragen die politiek, actueel en urgent zijn. Voor overige vragen heeft de gemeenteraad andere
middelen voorhanden. Tot slot wordt er in met name het nieuwe artikel 9a een voorstel gedaan over
de omgang met afsplitsingen, voornamelijk om het element dat afsplitsingen in zekere zin worden
‘beloond’, er uit te halen. Zie ook de gemarkeerde versie van het RvO in de bijlagen.
[N.B.: Na het fractievoorzittersoverleg van 20 februari zijn artikel 9a alsook artikel 1 sub i en artikel 1
sub j, geschrapt].
De stukken zijn reeds besproken in de werkgeverscommissie en in het fractievoorzittersoverleg.

Wat gaan we daarvoor doen?
De raad wordt voorgesteld om, in aanvulling op de instructie griffier en de verordening
werkgeverscommissie, bijgaande verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit en
bijgaand functieboek vast te stellen waarin de punten op de i worden gezet t.a.v. de rechtspositie en
organisatie van de raadsgriffie. Tot slot wordt de raad voorgesteld om het vernieuwde reglement van
orde vast te stellen.
Wat mag het kosten?
Ten behoeve van de voorgestelde formatieaanpassing is reeds een stelpost van structureel € 49.400
in de begroting opgenomen. Het bedrag materialiseert na vaststelling van het functieboek.
Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?
Er is bij onderhavig voorstel niet voorzien in burgerparticipatie. Wel is het zo dat in het nieuwe RvO
een verruiming van de aanmeldtermijn voor gebruikmaking van het spreekrecht is opgenomen.
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BESLUIT VAN
DE RAAD

Nummer: BI.0180065

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
Update raadsverordeningen
Gelezen het raadsvoorstel nr. BI.0180065 “Update raadsverordeningen”

BESLUIT:
1. De verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie gemeente Oosterhout 2018
(registratienummer BY22345449) vast te stellen;
2. Het functieboek voor de raadsgriffie (registratienummer BY22345451) vast te stellen met
bijbehorende functieprofielen en functiewaardering;
3. Ten behoeve van de formatieaanpassing structureel € 49.400 ter beschikking te stellen, te
dekken uit de hiervoor reeds in de begroting opgenomen stelpost;
4. Het reglement van orde voor de raad van Oosterhout 2018 (registratienummer BY22345455)
vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier
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