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Uitbreiding formatie-uren griffie

Wij stellen voor:
1. De formatie-uren voor de functie van griffier met ingang van 1-6-2016 te
verhogen met 2 uur naar 30 uur per week;
2. de formatie-uren voor de functie van adjunct-griffier met ingang van 1-6-2016 te
verhogen met 4 uur naar 16 uur per week;
3. de formatie voor administratieve ondersteuning met ingang van 1-6-2016 onder
te brengen bij de griffie.
Bestaand kader:
- Artikel 107 t/m 107e Gemeentewet
- Het besluit van de gemeenteraad van 15-11-2012 over werkgeverschap griffie
- De verordening op de werkgeverscommissie
- De CAR/UWO
- Artikel 189 Gemeentewet
Doelstelling:
Vermindering van de werkdruk bij de griffie en uitbreiding van de ondersteuning van
de raad.
Inleiding:
De griffie van Hillegom bestaat uit de griffier (28 uur per week) en de adjunct-griffier
(12 uur per week). Voor administratieve ondersteuning wordt 20 uur per week
‘ingehuurd’ van het bestuur- en managementsecretariaat van de reguliere ambtelijke
organisatie. Als we deze uren meerekenen komen we op een omvang van de
Hillegomse griffie van 1,6 fte. Uit een inventarisatie van griffies binnen Holland
Rijnland van vorig jaar blijkt dat dit een kleine griffie is (zie bijlage). Gerelateerd aan
het aantal raadsleden en fracties is onze griffie zelfs heel klein.
Argumenten:
De griffier heeft aangegeven dat de griffie te krap bemeten is voor de huidige
werkzaamheden. De werkgeverscommissie heeft hierover gesproken met de griffier
en stelt voor de uren uit te breiden.
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Belangrijkste argumenten zijn de druk die de griffie nu ervaart in het werk, het
gebrek aan tijd om hun werkzaamheden goed uit te voeren, het feit dat de griffier en
de adjunct-griffier nu veel meer-uren maken en de wens om een aantal zaken (zoals
bijvoorbeeld een betere raadscommunicatie, kindergemeenteraad) op te pakken.
Wij stellen voor de uren voor administratieve ondersteuning onder te brengen in de
formatie van de griffie. Dit is ook bij de griffies van Lisse en Teylingen het geval.
Vooralsnog stellen wij voor deze uren voor de komende periode te handhaven op 20
uur per week, met de opmerking dat het aantal uren administratieve ondersteuning
wellicht na een ervaringsperiode nog moet worden aangepast.
Financiële dekking:
De kosten van deze formatie-uitbreiding bedragen € 12.700,- op jaarbasis en
kunnen bij de bestuursrapportage worden bijgeraamd ten laste van de post
bestuursondersteuning raad.
Voor wat betreft de administratieve ondersteuning is er geen sprake van extra kosten.
Participatie:
N.v.t.
Urgentie:
Gezien de werkdruk bij de griffie stellen wij voor de urenuitbreiding per 1 juni 2016
in te laten gaan.
Kanttekeningen:
N.v.t.
namens de Werkgeverscommissie,
F.Q.A. van Trigt,
Voorzitter

Bijlagen:
- Grootte griffies in Holland Rijnland 2015
Informatie bij: Mieke Sarneel, m.sarneel@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537276.
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Uitbreiding formatie-uren griffie

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie,
gelet op het bepaalde in
- Artikel 107 t/m 107e Gemeentewet
- Het besluit van de gemeenteraad van 15-11-2012 over werkgeverschap griffie
- De verordening op de werkgeverscommissie
- De CAR/UWO
- Artikel 189 Gemeentewet,
besluit:
1.

De formatie-uren voor de functie van griffier met ingang van 1-6-2016 te
verhogen met 2 uur naar 30 uur per week;

2.

De formatie-uren voor de functie van adjunct-griffier met ingang van 1-6-2016
te verhogen met 4 uur naar 16 uur per week;

3.

De formatie voor administratieve ondersteuning met ingang van 1-6-2016 onder
te brengen bij de griffie.

Aldus besloten in de vergadering van 26 mei 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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