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Aan de Raad.

Onderwerp
Benoemen lid in Werkgeverscommissie

Korte inhoud
Door de raad is in 2004 een aantal procedurele raadscommissies ingesteld. De leden van
deze commissies worden in principe benoemd voor de duur van een raadsperiode. Voor het
laatst zijn de leden benoemd in de raadsvergadering van 24 april 2014.
Door de benoeming van mevrouw E.M. Bruins Slot – Janmaat tot wethouder, eindigt haar
raadslidmaatschap. Daardoor zal zij ook niet langer lid van de Werkgeverscommissie kunnen
zijn. Hierdoor ontstaat een vacature.

Voorstel van het Presidium
In de plaats van mevrouw E.M. Bruins Slot - Janmaat benoemen tot lid van de
Werkgeverscommissie de heer E. Hoekstra voor het restant van de huidige raadsperiode.

Ter inzage liggende stukken
-

Toelichting
Inleiding
Door de raad is in 2004 een aantal procedurele raadscommissies ingesteld. De leden van
deze commissies worden in principe benoemd voor de duur van een raadsperiode.
Na de raadsverkiezingen in maart 2014 zijn in april daaraanvolgend de leden van de diverse
raadscommissies benoemd.

Wat is het probleem?
Drie raadsleden zijn op 24 april 2014 benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie: de heer
B. de Vries (FNP), mevrouw E.M. Bruins Slot-Janmaat (PvdA) en mevrouw W.J. Koopmansvan der Veen (VVD). In de raadsvergadering van 21 januari 2016 is mevrouw Koopmans-van
der Veen vervangen door mevrouw J. van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie).
Binnen de Werkgeverscommissie is een vacature ontstaan.

Wat is de oorzaak van het probleem?
Mevrouw E.M Bruins Slot-Janmaat is in de raadsvergadering van 4 september jl. benoemd
tot wethouder. Het wethouderschap is op grond van de Gemeentewet onverenigbaar met het
raadslidmaatschap, waardoor dit laatste eindigt. Daardoor zal zij ook niet langer lid van de
Werkgeverscommissie kunnen zijn.

Wat willen we bereiken?
In delegatie voert de commissie de volgende taken uit:
 Het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier en de medewerkers van de griffie.
 Het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffier en de
medewerkers van de griffie.
 Besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffier
en de medewerkers van de griffie.
 Vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot
personeelsaangelegenheden griffiemedewerkers.
Ter voorbereiding ten behoeve van de raad:
 Het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing
of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie.
 Het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de
medewerkers van de griffie.
De Werkgeverscommissie rapporteert aan het Presidium

Wat gaan we daarvoor doen?
De heer E. Hoekstra (CDA) is bereid gevonden om de plaats van mevrouw Bruins Slot in de
werkgeverscommissie in te nemen. De heer Hoekstra heeft in het verleden ook al deel
uitgemaakt van deze commissie en is dus een prima ervaren kandidaat om deze functie voor
het restant van de huidige raadsperiode uit te oefenen. Het presidium is met deze
kandidaatstelling akkoord gegaan. Het staat andere fracties overigens vrij om ook met
kandidaten voor deze functie te komen.
Ter vergadering zullen stembriefjes worden uitgereikt.
Burgum, 6 september 2017
Het Presidium van Tytsjerksteradiel
de secretaris
de voorzitter
S.K. Dijkstra

H. Bouma

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering 21 september 2017, agendapunt 13

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
 er door het vertrek van mevrouw E.M. Bruins Slot-Janmaat binnen de
Werkgeverscommissie een vacature is ontstaan;
gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 6 september 2017;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

in de plaats van mevrouw E.M. Bruins Slot - Janmaat te benoemen tot lid van de
Werkgeverscommissie de heer E. Hoekstra voor het restant van de huidige raadsperiode.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 21 september 2017.

De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben

