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Onderwerp: Aanvulling werkgeverschap Griffie   
Reg.nummer: (2013/169682) 
 
1. Inleiding 
Op 31 januari jl heeft uw raad het raadsbesluit werkgeverschap 
griffie vastgesteld. Dit besluit is vervolgens aan het Georganiseerd 
overleg(GO) voorgelegd.  De reactie van het GO is aanleiding om u 
voor te stellen om de regeling van de werkgeverscommissie op een 
onderdeel aan te passen. Wij benutten deze gelegenheid tevens om de 
regeling voor bezwaar en beroep te verbeteren. 
2. Voorstel aan de Raad  
1 De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op personele 

bezwaren te mandateren aan de Werkgeverscommissie Griffie; 
2 art 7.2 van het reglement voor de werkgeverscommissie 

overeenkomstig de tekst van de bijlage te wijzigen; 
 
3. Beoogd resultaat 
Ad 1.  Gebruik van het woord “mandateren “ in plaats van 
“delegeren” (zoals in het raadsbesluit van 31 januari stond), zorgt 
ervoor dat griffiemedewerkers bezwaar kunnen maken bij de 
werkgeverscommissie en de griffier bezwaar kan maken bij de raad. 
Ad 2. het reglement voor de werkgeverscommissie zo aan te passen 
dat geheimhouding van persoonlijke informatie is gewaarborgd.  
 
4. Argumenten en kanttekeningen 
Geen opmerkingen. 
 
Het presidium, 
 
de griffier    de burgemeester 
 
 
 
 
 

Raadsstuk 
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7. Raadsbesluit 
 
De Raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het presidium 
 
Besluit: 
1. De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op personele 

bezwaren te mandateren aan de Werkgeverscommissie Griffie; 
2. Artikel 7.2 van het reglement voor de werkgeverscommissie 

griffie overeenkomstig de tekst van de bijlage te wijzigen; 
 

 
 

 
Gedaan in de vergadering van … … ……  
 
De griffier    De voorzitter 
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Bijlage  
 
De raad der gemeente Haarlem, 
gelezen het voorstel van het presidium; 
besluit vast te stellen het navolgende Wijzigingsvoorstel besluit 
instelling en reglement werkgeverscommissie griffie 
 
Huidig artikel  7.2 
De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de 
werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd 
in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel 
daarvan geheimhouding moet worden gelegd. 
 
Gewijzigd artikel 7.2  
1. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, 
tenzij de onderwerpen betrekking hebben op de persoonlijke 
gegevens van de medewerkers van de Griffie en/of de Griffier. In dat 
geval kan (op een deel daarvan) geheimhouding worden opgelegd, 
conform het bepaalde in artikel 25 Gemeentewet. 


