
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde en raadsronde  

Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

 

Onderwerp  Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Datum Behandeling  17 december, 2019 

Portefeuillehouder  Werkgeverscommissie 

Aanwezig  Mevrouw Addarazzi van P&O en twee toeschouwers.  

Woordvoerders  Brüll (CDA), Willie Bronckers (50PLUS), Barendse (D66), Smeets (PVM), Schut 
(SP), Frijns (SAB), Rijcke (Groep Gunther) 

Voorzitter  De heer J. Janssen 

Secretaris  Mevrouw Goossens 

Samenvatting en 
afspraken  

Noot secretaris: de bandopname is niet gelukt. Er wordt daarom alleen een 
besluitenlijst gemaakt. Door de antwoorden op de vragen op te nemen, ontstaat 
toch een totaal beeld. 

Er worden verschillende vragen gesteld. 

Over de medezeggenschap. Het artikel m.b.t. medezeggenschap bestond al en is 
niet gewijzigd. De Wnra brengt hier immers geen verandering in.  
Afgesproken wordt dat detailinformatie over medezeggenschap wordt verstrekt in 
een nog te plannen overleg. De woordvoerders worden daarvoor uitgenodigd. 
 
Met betrekking tot bezwarenprocedure. De huidige Regionale PenO-
bezwarencommissie wordt op 1 januari 2020 de Regionale Geschillencommissie. 
Deze geschillencommissie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de 
individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem, afspraken in het kader 
van een Werk naar Werk traject en de individuele toepassing in een sociaal plan of 
sociaal statuut. Is een geschil dan nog niet beslecht, dan kan het worden 
voorgelegd aan de kantonrechter. Dit geldt ook voor andere onderwerpen. Het 
uitgangpunt in het burgerlijk recht blijft dat de werkgever en werknemer een geschil 
zo veel mogelijk onderling oplossen al dan niet met behulp van bemiddeling zoals 
mediation.  

Er worden vragen gesteld over het aanwijzen van de griffier en griffiemedewerkers 
in plaats van benoemen. Er wordt niet meer gesproken van benoemen, maar van 
het aanwijzen en het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een griffier en 
plaatsvervangend griffier. Artikel 107 Gemeentewet is gewijzigd op basis van de 
Aanpassingswet Wnra en bestaat nu uit twee leden. Het eerste lid van artikel 107 
Gemeentewet bepaalt dat de raad de griffier aanwijst. Gelet op artikel 107d lid 2 
Gemeentewet dient ook de plaatsvervangend griffier te worden aangewezen in zijn 
functie. 

Ook worden vragen gesteld over het volmacht van de burgemeester aan de 
werkgeverscommissie inzake het tekenen van de arbeidsovereenkomst van de 
griffier. De reden waarom dit wordt gedaan, is dat bij wet de burgemeester 

x-apple-data-detectors://11/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

bevoegd is tot het tekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten. Deze 
bevoegdheid moet t.a.v. de griffier en de griffiemedewerkers worden 
overgedragen. 

De voorzitter vraagt of het voorstel dezelfde avond geagendeerd kan worden voor 
de raadsvergadering. De fracties stemmen daarmee in.  

 

Toezeggingen  Toezegging: detailinformatie over medezeggenschap aan 50PLUS en andere 
geïnteresseerden. Het overleg wordt in januari gepland.  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatie- en raadsronde 

 

Onderwerp Wijzigingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Datum 17 december, 2019 

Portefeuillehouder Werkgeverscommissie  

Programmanummer Bestuur  

Behandelend ambtenaar J. Goossens  

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raadsleden en burgerleden zijn geïnformeerd over de wet en de gevolgen 
daarvan voor het personeel van de griffie.  

 

Vorm bijeenkomst Vragenronde en meningen delen 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De werkgeverscommissie heeft op 5 december ingestemd met het voorstel en 
heeft het presidium verzocht een informatieronde en aansluitend een 
raadsronde te plannen en wel op 17 december. Het presidium heeft daarmee 
ingestemd. Aan de raadsleden is verzocht om technische vragen vooraf in te 
dienen via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl . 

Inhoud  Per 1 januari 2020 treedt de wet Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
(Wnra) in werking. De Wnra is een nieuwe wet. Deze wet maakt de 
rechtspositie van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het 
bedrijfsleven. De wet regelt dat de rechtspositie valt onder het private 
arbeidsrecht (waaronder de CAO gemeenten 2020 en het Burgerlijk Wetboek). 

Om de bevoegdheden, de beïnvloeding en de zeggenschap van de Raad ten 
aanzien van de griffier en de overige griffiemedewerkers onder de Wnra 2020 
te formaliseren, is bijgevoegd raadsvoorstel opgesteld. In het voorliggende 
raadsvoorstel vindt u in rood de wijzigingen zoals aangebracht in de 
raadsverordening en worden de beslispunten 1 t/m 4 voorgelegd. De 
voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om op 1 januari 2020 op gelijke 
basis verder te kunnen en zijn van technische aard. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en een mening te vormen over het voorstel. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

De betrokken ambtenaren zijn aanwezig om een toelichting te geven. Dat is de 
P&O adviseur van de griffie, mevrouw B. Muijters, en de P&O jurist S. 
Adderrazi. 

Vervolgtraject Raadvergadering 17 december 2019 of 21 januari 2020. 
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