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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 
1. Tot intrekking van de initiële normfuncties en stelt de herziene normfuncties 

vast conform bijlage 1 en bijlage 3. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Omdat functies aan wijzigingen onderhevig zijn, wordt er conform de procedureregeling 

functiebeschrijving en functiewaardering periodiek aan functieonderhoud gedaan. Afgelopen periode 

heeft er in overleg met leidinggevenden en functiehouders, functieonderhoud plaatsgevonden.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. tot intrekking van de initiële normfuncties en stelt de herziene normfuncties vast conform 

bijlage 1 en bijlage 3. 

3. Beoogd resultaat 

Een functiegebouw dat up-to-date is. 

 

4. Argumenten 

Periodieke functiewaardering sluit aan op de behoefte van management en medewerkers. Op deze 

manier blijft de waardering in lijn met hetgeen van een functie gevraagd wordt. 

 

5. Financieel 

Bij wijziging van inschaling wordt dit binnen de betreffende afdeling budgettair neutraal opgevangen 

door wijzigingen in de formatie door te voeren (zie bijlage 2) 

 

6. Risico’s en kanttekeningen 

- 

7. Uitvoering 
HRM zorgt voor de uitvoering van het besluit en draagt zorg voor de communicatie naar betrokken 

medewerkers 

8. Advies LO/OR 

Regulier functieonderhoud verloopt conform de procedureregeling functiebeschrijving en 

functiewaardering en is niet advies- dan wel instemming plichtig. 

 

9. Bijlagen 
Bijlage 1 Functieonderhoud budgettair neutrale herzieningen van normfuncties 

Bijlage 2 Formatiewijzigingsformulier functieonderhoud januari 2021 

Bijlage 3 Indelingsmotiveringen 

 


