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Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit       

De raad besluit 

vast te stellen: 

1. het wijzigingsbesluit Delegatiebesluit werkgeverschap Raad; 

2. het wijzigingsbesluit Verordening werkgeverscommissie.  
  

 

 

 Samenvatting     

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Het personeel dat 

in dienst is bij de gemeente is hierdoor niet langer werkzaam op basis van een ambtelijke aanstelling. 

Daarvoor in de plaats is een arbeidsovereenkomst gekomen met de overheidswerkgever gemeente 

Groningen. De raad heeft zeggenschap over een deel van de rechten, plichten en bevoegdheden van de 

gemeente Groningen als overheidswerkgever, namelijk daar waar het de griffier en het op de griffie 

werkzame ambtenaren betreft. De Verordening werkgeverscommissie en het Delegatiebesluit 

werkgeverschap Raad zijn aangepast aan de normalisering waarbij de uitvoering recht blijft doen aan de 

situatie zoals die voor de normalisering was.       
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Het personeel dat in dienst is 

bij de gemeente, is hierdoor niet langer werkzaam op basis van een ambtelijke aanstelling. Daarvoor in de plaats is een 

arbeidsovereenkomst gekomen met de overheidswerkgever gemeente Groningen. De raad heeft zeggenschap over een 

deel van de rechten, plichten en bevoegdheden van de gemeente Groningen als overheidswerkgever, namelijk daar waar 

het de griffier en het op de griffie werkzame ambtenaren betreft. De Verordening werkgeverscommissie en het 

Delegatiebesluit werkgeverschap Raad zijn aangepast aan de normalisering waarbij de uitvoering recht blijft doen aan de 

situatie zoals die voor de normalisering was 

 
Kader     

Verwezen wordt naar de Memorie van Toelichting op de Aanpassingswet Wnra (Kamerstukken II 2018/2019 35 073, nr. 

3, p. 13-15). 

 
Overige consequenties     

De arbeidsvoorwaardenregeling griffie en het algemeen mandaatbesluit uitvoering arbeidsvoorwaarden zullen  door de 

werkgeverscommissie ook nog aangepast moeten worden aan de Wet normalisering rechstpositie ambtenaren. De 

werkgeverscommissie zal daarvoor de benodigde besluiten nemen. 

 
Bijlagen          

- Het wijzigingsbesluit Delegatiebesluit werkgeverschap Raad 

- Het wijzigingsbesluit Verordening werkgeverscommissie 2019 

- Toelichting wijzigingsbesluiten met leeswijzer 
 

 

Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken. Alle 
hulpteksten worden verwijderd. BIJ VERSTUREN naar DIV via het  HUISSTIJLMENU MOET DE SJABLOON 
ONTKOPPELD ZIJN anders krijgt u een leeg document terug.  


