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Gevraagd besluit: 

U wordt gevraagd van gedachten te wisselen over het openstellen van de functie voor 

werkgeversdelegatie.   

Samenvatting: 
Ons Reglement van Orde (art 3 lid 9) schrijft voor dat het presidium uit zijn midden een 
werkgeversdelegatie vormt die de werkgeversrol gestalte geeft. De samenstelling en rol 
is verder uitgewerkt in de 'verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht'.  

Artikel 2 van de verordening geeft aan dat de werkgeversdelegatie bestaat uit drie 
presidiumleden: de plaatsvervangend voorzitter van de raad en twee andere leden 
waarvan bij voorkeur één afkomstig uit de coalitie en één uit de oppositie. De 
plaatsvervangend voorzitter van de raad vervult de rol van voorzitter van de 
werkgeversdelegatie. Om in aanmerking te komen dienen de leden affiniteit te hebben 
met P&O en het vervullen van een rol als goed werkgever voor het raadspersoneel.  

Vanuit Gewoon Dordt is de suggestie gedaan om vanaf de volgende raadsperiode alle 
raadsleden in aanmerking te laten komen als lid van de werkgeversdelegatie en niet per 
se lid hoeven zijn van het presidium (zijnde de fractievoorzitters). U wordt gevraagd 
hierover van gedachten te wisselen.  

Ter ondersteuning van de gedachtewisseling enkele voor- en nadelen: 

Voordelen 
 

Nadelen 

Alle raadsleden komen in aanmerking, dus 
ook raadsleden met veel kennis en 
ervaring op het gebied van de P&O / de 
werkgeversfunctie. 
 

Als leden geen lid zijn van het presidium 
kan een linking pin richting het presidium 
ontbreken. Het kan een voordeel zijn als 
bij onderwerpen op de agenda van het 
presidium ook leden van de 
werkgeversdelegatie deelnemen. Zij 
kunnen vanuit de werkgeversfunctie 
zaken duiden en toelichten.  
 

Biedt kansen voor alle raadsleden die hier 
interesse in hebben en niet alleen voor 
presidiumleden.  
 

Leden van de werkgeversdelegatie zijn al 
aanwezig in het presidium en hoeven niet 
apart te komen om zaken op te halen of 
juist terug te koppelen.  
 

  

 



 
 

Financiële consequenties: 
Geen 

Vergaderstukken: 
1. Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht. 
 
Vervolgproces: 
Nader te bepalen 
 


