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Te besluiten om: 
1. De heer drs. B.P.M. Janssens aan te wijzen als raadsgriffier zoals bedoeld in artikel 107 van 

de Gemeentewet. 
2. Mevrouw M.A. Schennink aan te wijzen als plaatsvervangend raadsgriffier zoals bedoeld in 

artikel 107 van de Gemeentewet. 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking 
getreden. Deze wet wijzigt de arbeidsverhouding tussen de overheidswerkgever en ambtenaren. 
Kort samengevat is van rechtswege de eenzijdige aanstelling (naar publiekrecht) met ingang van 
1 januari 2020 gewijzigd in een arbeidsovereenkomst (naar privaatrecht). De invoering van de 
Wnra heeft tevens geleid tot een wijziging van artikel 107 van de Gemeentewet. Een belangrijk 
gevolg van deze wetswijziging is dat de (plaatsvervangend-)griffier met ingang van 1 januari 
2020 moeten worden aangewezen door de raad. 
 
Argumenten 
De Aanpassingswet Wnra (Staatsblad 2019-173, artikel 2.4 onder M en N) leidt tot een wijziging 
van artikel 107 van de Gemeentewet, volgens onderstaande tabel. 
 

 Gemeentewet tot en met 
31 december 2019 

Gemeentewet vanaf 1 januari 2020 

Artikel 107 De raad benoemt de griffier. 
Hij is tevens bevoegd de 
griffier te schorsen en te 
ontslaan. 

1. De raad wijst de griffier aan. De 
aanwijzing eindigt van rechtswege met 
ingang van de datum dat de uitoefening 
van de functie van griffier geen onderdeel 
meer uitmaakt van de werkzaamheden 
van de betreffende ambtenaar. 

2. De raad is bevoegd te besluiten tot het 
aangaan, wijzigen en beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst met de griffier.  

 
Dat betekent dat de griffier en plaatsvervangend griffier in het vervolg moeten worden 
aangewezen door de raad. De reden hiervan is dat de “oude” benoeming wel de bevoegdheden 
die de Gemeentewet aan het ambt van griffier verbindt aan de (plaatsvervangend-)griffier 
toekent, maar de “nieuwe” arbeidsovereenkomst doet dat niet. Immers, via een 
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst kunnen geen publiekrechtelijke bevoegdheden worden 
toegekend aan de (plaatsvervangend-)griffier. 
De (plaatsvervangend) griffier die vanaf 1 januari 2020 in dienst komt van de griffie moet 
hiermee aangewezen worden door de raad. De heer Janssens en mevrouw Schennink zijn reeds 
werkzaam als (plaatsvervangend)griffier en destijds benoemd door de raad. Het voorstel is om 
voor de zekerheid beiden formeel door de raad aan te wijzen als (plaatsvervangend) griffier. 
 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen 
 
  



Kanttekeningen 
Er is sprake van overgangsrecht, wat betekent dat eerder genomen benoemingsbesluiten van 
rechtswege worden overgezet. Een aanwijzingsbesluit voor de zittende griffier en zijn 
plaatsvervanger zou daardoor niet nodig zijn. Onder juristen wordt hier echter wisselend over 
gedacht, waarbij de stelling is dat ook voor de zittende griffier en zijn plaatsvervanger een 
aanwijsbesluit genomen moet worden omdat deze anders zijn wettelijke taken niet rechtsgeldig 
kan uitvoeren. Met het aanwijsbesluit wordt deze discussie uit de weg gegaan en wordt 
gekozen voor zekerheid. 
 
Vervolg 
Publicatie van het raadsbesluit op de daarvoor gebruikelijke wijze. 
 
Bijlagen 
Geen 
 
 
De griffier,      De voorzitter werkgeverscommissie griffie, 
 
drs. B.P.M. Janssens   J. Berends  
 


