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Bijlagen
1. Verordening werkgeverscommissie 2020;
2. Aanwijzingsbesluit griffier;
3. Aanwijzingsbesluit 1e plaatsvervangende griffier;
4. Aanwijzingsbesluit 2e plaatsvervangende griffier;
5. Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020;
6. Concept-machtigingsbesluiten burgemeester aan werkgeverscommissie en griffier;
7. Verordening werkgeverscommissie.

Namens de werkgeverscommissie,

G.D. de Vos
secretaris

A.H.M. Menke
voorzitter

Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 23 januari 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

-

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 10 december 2019;
gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;
met inachtneming van de raadpleging van de werkgeverscommissie.

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT:
1. Vaststellen van de “verordening werkgeverscommissie Oude IJsselstreek 2020 ” waarmee de
werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, onder intrekking van
de oude ‘verordening werkgeverscommissie’ uit 2016;
2. Aanwijzen op basis van art 107 Gemeentewet van de heer M.B.J. Looman als raadsgriffier;
3. Aanwijzen op basis van art 107 Gemeentewet mevrouw M.M.J. Piscaer als 1e plaatsvervangend raadsgriffier en
mevrouw D.N.R. de Keyzer als 2e plaatsvervangend raadsgriffier;
4. De werkgeverscommissie mandaat te verlenen tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van
arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier (artikel 107e
Gemeentewet);
5. De werkgeverscommissie mandaat verlenen om de vervanging van de griffier te regelen (artikel 107d
Gemeentewet);
6. Kennis nemen van het concept-machtigingsbesluit waarmee de burgemeester de werkgeverscommissie machtigt
om de arbeidsovereenkomsten van respectievelijk de raadsgriffier en met het raadsgriffiepersoneel te
ondertekenen.
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Aldus besloten door de raad van de
gemeente Oude IJsselstreek in zijn
openbare vergadering van 23 januari

De griffier,

2020

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk
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