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Kernboodschap Op 31 januari 2013 heeft de raad een gecombineerd instellingsbesluit en 

reglement vastgesteld ten behoeve van de werkgeverscommissie.  

Hieruit worden nu de artikelen 1 t/m 12 uitgelicht en in een zelfstandige 

verordening geplaatst. Het gaat hier om bepalingen hoe de werkgeverscommissie 

te werk gaat. De werkgeverscommissie zelf is immers al ingesteld dus er hoeft 

geen nieuw instellingsbesluit genomen te worden.  

Doel is te komen tot geactualiseerde bepalingen op basis van het model dat is 

opgesteld door de Vereniging van Griffiers.   

Relevante eerdere 

besluiten 

- Besluit van 31 januari 2013: instellingsbesluit en reglement vastgesteld ten 

behoeve van de werkgeverscommissie (bijlage 2). 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie en gehoord het advies van het 

Seniorenconvent, 

 

Besluit: 

1. De Verordening Werkgeverscommissie gemeente Haarlem 2023 vast te 

stellen; en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking; 

 

2. De artikelen 1 tot en met 12 van het ‘Besluit instelling en reglement 

Werkgeverscommissie Griffie’, vastgesteld door de raad op 31 januari 2013, in 

te trekken op de dag na bekendmaking van de Verordening 

Werkgeverscommissie gemeente Haarlem 2023. 

 

 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/31-januari/20:00/Werkgeverschap-Griffie
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/31-januari/20:00/Werkgeverschap-Griffie
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1. Inleiding 

 

Op 31 januari 2013 heeft de raad een gecombineerd instellingsbesluit en reglement vastgesteld ten 

behoeve van de werkgeverscommissie. Hieruit worden nu de artikelen 1 t/m 12 uitgelicht en in een 

zelfstandige verordening geplaatst. Het gaat hier om bepalingen hoe de werkgeverscommissie te 

werk gaat.  

 

De werkgeverscommissie zelf is immers al ingesteld dus er hoeft geen nieuw instellingsbesluit 

genomen te worden.  

 

Doel is te komen tot geactualiseerde bepalingen op basis van het Model dat is opgesteld door de 

Vereniging van Griffiers. Omdat er voor gekozen is een geheel nieuwe Verordening op te stellen in 

plaats van aanpassing van enkele artikelen uit het verouderde besluit, is er geen was-wordt tabel aan 

de stukken toegevoegd.  

 

  

2. Voorstel aan de raad 

De werkgeverscommissie, gehoord het Seniorenconvent, stelt de raad voor: 
1. De Verordening Werkgeverscommissie gemeente Haarlem 2023 vast te stellen; en in werking 

te laten treden op de dag na bekendmaking; 

2. De artikelen 1 tot en met 12 van het ‘Besluit instelling en reglement Werkgeverscommissie 

Griffie’, vastgesteld door de raad op 31 januari 2013, in te trekken op de dag na 

bekendmaking van de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Haarlem 2023. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is een Verordening met geactualiseerde bepalingen op basis van het model 

dat is opgesteld door de Vereniging van Griffiers.   

 

4. Argumenten 

1. Deze nieuwe Verordening zorgt ervoor dat de regelgeving met betrekking tot de werkzaamheden 

van de werkgeverscommissie geactualiseerd is.  

 

De verouderde artikel uit het besluit van 2013 zijn nu tien jaar na dato weer nagelopen en 

geactualiseerd op basis van het Model dat daartoe is opgesteld door de Vereniging van Griffiers.  

 

2. Het op deze wijze opstellen van een aparte verordening komt de transparantie en vindbaarheid van 

de regelgeving ten goede. 

https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/rechtspositie_van_de_griffier.pdf
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Deze nieuwe Verordening zorgt ervoor dat de regelgeving met betrekking tot de werkzaamheden van 

de werkgeverscommissie in een aparte verordening terug te vinden is en niet middenin andere 

besluiten. Dit komt de vindbaarheid en de transparantie ten goede.   

  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

6. Uitvoering 

Nadat de raad instemt met de beslispunten zal de Verordening Werkgeverscommissie Haarlem 2023 

in werking treden op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Verordening Werkgeverscommissie Haarlem 2023 

Bijlage 2: Artikelen 1 t/m 12 uit besluit Werkgeverschap Griffie d.d. 31 januari 2013 die ingetrokken 

worden 

Bijlage 3: was-wordt tabel van Besluit naar Verordening 

 

 

 


