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PRESIDIUM 

 

Datum  : 16 juni 2022 
Agendapunt : 4. 
Titel  : Werkgeversdelegatie 

 

Gevraagd besluit: 
U wordt gevraagd een drietal leden voor te dragen voor de Werkgeversdelegatie ter 
benoeming door de raad: 

- Dhr. D. Schalken (voorzitter) 
- Dhr. R. den Heijer 
- Mw. M. Stolk  

Samenvatting: 
De leden van de gemeenteraad zijn de werkgever van de griffier en medewerkers op de 
griffie. De werkgeversrol wordt ingevuld door de in te stellen werkgeversdelegatie (RvO, 
art 3, lid 9). De samenstelling en rol zijn verder uitgewerkt in de door de gemeenteraad 
vastgestelde 'verordening werkgeversdelegatie griffie' (bijgaand). 

Voor de werkgeversdelegatie (WGD) mogen alleen raadsleden worden benoemd. De 
verordening regelt dat onze WGD bestaat uit drie presidiumleden (art 2, lid 1): de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad en twee andere leden uit de raad waarvan bij 
voorkeur één afkomstig uit de coalitie en één afkomstig uit de oppositie. De 
plaatsvervangend voorzitter van de raad vervult de rol van voorzitter van de 
werkgeversdelegatie. De raad benoemt aan het begin van de zittingsperiode de leden 
van de WGD voor de duur van deze zittingsperiode (art 2, lid 2). De leden dienen 
affiniteit te hebben met P&O en het vervullen van een rol als goed werkgever voor het 
raadspersoneel (art 2, lid 3). 

Na afstemming met de griffier hebben de volgende leden aangegeven bereid te zijn 
zitting te nemen in de WGD: 

- Plaatsvervangend voorzitter van de Raad:  Dhr. D. Schalken, BVD 
- Lid vanuit coalitie:     Dhr. R. den Heijer, VVD 
- Lid vanuit oppositie:     Mw. M. Stolk, VSP 

U wordt gevraagd hiermee in te stemmen en deze leden voor te dragen aan de raad.  

Financiële consequenties: 
Niet van toepassing 

Vergaderstukken: 

1. Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613071 

Vervolgproces: 
Op basis van uw besluit zal de gemeenteraad bij de eerstvolgende vergadering (5 juli 
a.s.) worden gevraagd de leden van de WGD te benoemen.  

 


