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Samenvatting
Aanwijzing griffier van de gemeenteraad Heeze-Leende en diens vervanger(s)
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna:
Wnra) in werking. Als gevolg van deze inwerkingtreding zal de rechtspositie van ambtenaren
niet meer door het bestuursrecht maar door het privaatrecht worden beheerst. Zo krijgt
bijvoorbeeld de ambtenaar een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit.
In verband met de invoering van de Wnra zal ook wetgeving en aanverwante regels Wnra-proof
gemaakt moeten worden. Hierin is voorzien door middel van de Aanpassingswet Wnra.
In het huidige artikel 107 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad de griffier benoemd. Door
middel van de Aanpassingswet wordt dit artikel met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd in die
zin dat de raad de griffier niet meer benoemd, maar aanwijst. Wat voor de griffier geldt, geldt
overigens ook voor de waarnemer of vervanger van de griffier. Deze laatsten dienen dus ook
door de raad aanwezen te worden.
De aanstelling van de griffier (en zijn vervanger) wordt van rechtswege omgezet in een
(privaatrechtelijke) arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het
aanstellingsbesluit, echter niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van
bevoegdheden van de (vervangend) griffier. De arbeidsovereenkomst is namelijk een
tweezijdige overeenkomst die alleen tussen partijen kan werken.
Publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een externe werking, die ingrijpen in het leven van
derden die niet bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst zijn betrokken. Daarom zal
naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit moeten worden gegeven op grond
waarvan de griffier (en zijn vervanger) zijn wettelijke bevoegdheden ook daadwerkelijk kan
uitoefenen.
Voorgesteld wordt dan ook om conform artikel 107 Gemeentewet (gewijzigd) met ingang van 1
januari 2020 mevrouw mr. T.E. Borsboom-Hoekstra aan te wijzen als griffier, de heer P. Hertog
en de heer P.J.F. Bemelmans als waarnemend griffier en mevrouw E. Daamen-van Lieshout als
plaatsvervangend giffier.
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De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de
functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende
ambtenaar (gewijzigde artikel 107 Gemeentewet).
Eerdere besluitvorming
nvt
Alternatieven en argumenten
Indien niet aangewezen, kunnen de aan de griffier toebedeelde wettelijke taken niet worden
uitgeoefend.
Risico’s
Financiën
nvt
Communicatie
nvt
Voorstel
Met ingang van 1 januari 2020 mevrouw mr. T.E. Borsboom-Hoekstra aan te wijzen als griffier
van de gemeenteraad van Heeze-Leende, de heer P. Hertog en de heer P.J.F. Bemelmans als
waarnemend griffier en mevrouw E. Daamen-van Lieshout als plaatsvervangend griffier.
Heeze-Leende, 13 januari 2020
PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN HEEZE-LEENDE,
De griffier,
De voorzitter,
wnd.
P. Hertog

P.J.J. Verhoeven
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