No. 19.0002390-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 9 december 2019.
Onderwerp
Aanwijzigingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers
Advies presidium

Het presidium adviseert unaniem positief
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

1.
2.
3.

Instemmen met het aanwijzen van de heer R.F. Wassink voor de functie van
griffier.
Instemmen met het aanwijzen van mevrouw I.S.M. Cornelissen en mevrouw
E.J.M. Kroon voor de functie van plaatsvervangend griffier.
De betrokken medewerkers hierover per brief informeren.

Doelstelling

Door de aanwijzing zijn medewerkers bevoegd om bij wet bepaalde taken te verrichten.
Inleiding
Als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
ontvangen medewerkers in dienst van de gemeente een arbeidsovereenkomst. Vanwege
het private karakter van deze overeenkomst is het nodig vanwege de publiekrechtelijke
uitoefening van een aantal werkzaamheden een apart aanwijzingsbesluit te nemen.
Argumenten

1.1.

Bij of krachtens de wet worden bevoegdheden toegekend aan een bepaalde
functie. De bevoegdheden volgen uit de benoeming in de functie.
Ambtenaren die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, zullen na inwerkingtreding
van de Wnra werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van
een aanstellingsbesluit. De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het
aanstellingsbesluit, niet de grondslag zijn voor de uitoefening van bevoegdheden.
Een op de ambtenaar/werknemer gericht aanwijzingsbesluit is dan nodig.

Kanttekeningen
Geen
Planning/uitvoering

16-12-2019
18-12-2019

Besluitvorming raad
Verzenden brief aan aangewezen medewerker

Steller: mevr. E. van der Linde; 06-13323243; e.vanderlinde@noordoostpolder.nl

No. 19.0002390-2

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van het presidium van 9 december 2019, no. 19.0002390;
BESLUIT:

1.
2.
3.

In te stemmen met het aanwijzen van de heer R.F. Wassink voor de functie van
griffier;
In te stemmen met het aanwijzen van mevrouw I.S.M. Cornelissen en mevrouw
E.J.M. Kroon voor de functie van plaatsvervangend griffier;
De betrokken medewerkers hierover per brief informeren.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2019.
De griffier,
____
de voorzitjter,

lJ

