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Adviesnota raad 
 

Aanwijzingsbesluit Griffie  
 

Samenvatting 

 
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in 
werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de raad de griffier en de 
raadsadviseur/locogriffier dient aan te wijzen. Dit wordt bepaald in het per 1 januari 
2020 aangepaste artikel 107 en 107d van de Gemeentewet. 
Voormalig raadsadviseur/locogriffier de heer Van der Wiel is per 6 januari 2020 griffier 
geworden van de gemeente Bladel. De raad van de gemeente Veldhoven heeft hem op 
17 december 2019 ontslag verleend met ingang van 6 januari 2020. 
In de ontstane vacature is inmiddels voorzien. Mevrouw Van Velthoven is per 1 
februari de nieuwe raadsadviseur/locogriffier. Zij dient door de raad te worden 
aangewezen.  
 
Beslispunten 

 
1. 1. De heer G.M.W.M. Wasser met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 aan te 

wijzen als griffier van de gemeente Veldhoven;  
2. 2. Mevrouw I.V.A. van Velthoven met terugwerkende kracht per 1 februari 2020 

aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.  
 
Inleiding 

 
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking 
getreden. Dit heeft tot gevolg dat alle binnen de gemeente Veldhoven werkzame 
ambtenaren vanaf die datum van rechtswege werknemer in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek zijn. Hun aanstelling is dan automatisch omgezet in een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
De arbeidsovereenkomst van de griffier en de raadsadviseur/locogriffier kan evenwel 
niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van in de Gemeentewet 
genoemde bevoegdheden. Het betreft met name het (mede-) ondertekenen van alle 
officiële stukken van de gemeenteraad. Vandaar dat een aanwijzingsbesluit vereist is. 
Dit wordt geregeld in de Gemeentewet. 
 
Er is door het ontslag van de heer Van der Wiel een vacature voor de functie van 
raadsadviseur/locogriffier ontstaan. 
Om tot invulling van de ontstane vacature te komen is een wervings- en 
selectieprocedure gestart in overeenstemming met de procedureafspraken hierover 
binnen de gemeente Veldhoven. 
 
In oktober 2019 is gestart met een interne wervingsprocedure. Er zijn sollicitatie-
gesprekken gevoerd. Aan deze gesprekken namen de werkgeverscommissie, de 
burgemeester (als adviseur van de commissie), de griffier en de griffiemedewerker 
deel. 
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De selectiecommissie was unaniem van mening dat mevrouw Van Velthoven  
benoembaar is voor de functie. Er is inmiddels conform de bepalingen in de Wrna een 
arbeidsovereenkomst met haar gesloten met ingang van 1 februari 2020.  
 
Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

- De Gemeentewet 
- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
- De Verordening op het instellen van een werkgeverscommissie raad  
 

Beoogd effect 

 

De griffier en diens plaatsvervanger de voor hun functie benodigde bevoegdheden toe 
te kennen.  
 

Argumenten 

 

1.1  de bevoegdheid om de griffier aan te wijzen ligt bij de raad 

 
Artikel 107 van de Gemeentewet bepaalt per 1 januari 2020 dat de raad de griffier 
aanwijst. De Gemeentewet bepaalde vóór 2020 dat de raad de griffier benoemt. De 
huidige griffier is door de raad per 1 maart 2004 benoemd. 
 
2.1  de bevoegdheid om de plaatsvervanger van de griffier aan te wijzen ligt bij de 

raad 

 
Artikel 107d van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de vervanging van de griffier 
regelt. De raadsadviseur/locogriffier is de vervanger van de griffier. De raad wijst 
mevrouw Van Velthoven aan als de vervanger van de griffier.  
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Er zijn geen kanttekeningen en risico’s.  
 

Financiën 

 
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan het aanwijzingsbesluit.  
 
Communicatie en samenspraak 

 
Niet van toepassing.  
 
Uitvoering / planning 

 
Niet van toepassing.  
 
Bijlagen 

 
Geen. 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Het aanwijzingsbesluit wordt rechtstreeks voorgelegd aan de raad. 
 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 
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De werkgeverscommissie van de raad van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
G.M.W.M. Wasser      Mevrouw T. van Galen 
griffier                                        voorzitter 
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