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Kernboodschap Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

inwerking getreden. Hierdoor werden de publiekrechtelijke aanstellingen van de 
griffier en de plv. griffiers van rechtswege gewijzigd in privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. Het aanwijzingsbesluit is een technische completering 
van die veranderde aanstelling.

De raad heeft in haar vergadering van 27 februari 2020 met ingang van 1 april
2020 eervol ontslag verleend aan mw. J.S. Spier uit haar functie van griffier.

Om het mogelijk te maken dat een nieuwe griffier, dhr. M.J.E.M. van Dam, per 1 
april aantreedt, wordt nu een aanwijzingsbesluit aan de raad ter besluitvorming 
voorgelegd.

Behandelvoorstel voor Nvt.
commissie
Relevante eerdere
besluiten

Ontslag van de griffier (2020/171945)
Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers gemeente
Haarlem (2019/1012391)

Besluit Raad
d.d.J.fl MRT 2020
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad van de gemeente Haarlem,

Besluit:

1. De heer M.J.E.M. van Dam met ingang van 1 april 2020 aan te wijzen als 
griffier van de gemeente Haarlem.

de griffier, de voorzitter,

^_________ __________ —
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1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking. Hierdoor werden de huidige publiekrechtelijke aanstellingen van de griffier en de plv. 
griffiers van rechtswege gewijzigd in privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten. De 
publiekrechtelijke aanstellingen gaven de griffier en de plv. griffiers speciale bevoegdheden, zoals de 
ondertekening van stukken die van de raad uitgaan. De (nieuwe) privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten geven deze bevoegdheden niet. Om de griffier toch deze specifieke 
bevoegdheden toe te kennen is een zgn. aanwijzingsbesluit nodig.

Op grond van Artikel 107 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd de griffier aan te wijzen. 
Het aanwijzingsbesluit is een technische completering van die veranderde aanstelling, zodat de 
griffier de bevoegdheden die uit de functie voortvloeien, kan uitoefenen. Met andere woorden de 
arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft de 
wettelijke bevoegdheden die bij de functie van griffier horen.

De raad heeft in haar vergadering van 27 februari 2020 met ingang van 1 april 2020 eervol ontslag 
verleend aan mw. J.S. Spier uit haar functie van griffier. Om het mogelijk te maken dat een nieuwe 
griffier, dhr. MJ.E.M. van Dam, per 1 april aantreedt, wordt nu een aanwijzingsbesluit aan de raad 
ter besluitvorming voorgelegd.

2. Voorstel aan de raad

Het presidium stelt de raad voor te besluiten:
1. De heer MJ.E.M. van Dam met ingang van 1 april 2020 aan te wijzen als griffier van 

de gemeente Haarlem.

3. Beoogd resultaat
Naast de arbeidsovereenkomst wordt in het geval van de griffier een aanwijzingsbesluit gegeven op 
grond waarvan de betreffende ambtenaar de functie bekleedt waaraan de wet bevoegdheden 
toekent, zodat hij die bevoegdheden ook daadwerkelijk kan uitoefenen.

4. Bijlage
- Curriculum vitae dhr. MJ.E.M. van Dam (niet openbaar)
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