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Aan Provinciale Staten,
Samenvatting
Provinciale Staten nemen een aanwijzingsbesluit voor de griffier en de loco griffier. Deze aanwijzingsbesluiten
zijn formeel gezien nodig in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
met ingang van 1 januari 2020.
Mevrouw mr. C.A. Peters wordt aangewezen als griffier.
De heer R.J. Poort wordt aangewezen als loco griffier.
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Hierdoor worden
de publiekrechtelijke aanstellingen van de griffier en de loco griffier van rechtswege gewijzigd in privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomsten. De publiekrechtelijke aanstelling gaf de griffier en de loco griffier speciale
bevoegdheden, zoals het mede ondertekenen van de besluiten van Provinciale Staten. De nieuwe
arbeidsovereenkomsten geven hen deze bevoegdheden niet. Om hen toch deze speciale bevoegdheden toe te
kennen is een aanwijzingsbesluit nodig. Op grond van artikel 104 respectievelijk artikel 104d lid 2 Provinciewet,
zoals deze vanaf 1 januari 2020 zullen luiden, zijn Provinciale Staten bevoegd de griffier en de loco griffier aan te
wijzen.
Toelichting
De arbeidsovereenkomsten van de griffier en de loco griffier kunnen, anders dan het voormalige
aanstellingsbesluit, niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van bevoegdheden. De
arbeidsovereenkomst is een tweezijdige overeenkomst die alleen tussen partijen kan werken, dus tussen de
provincie Utrecht als werkgever en de griffier en loco griffier als werknemer. Voor een ambtenaar in de zin van de
Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of krachtens de wet bevoegdheden worden
geattribueerd, betekent dit dat hij naast zijn arbeidsovereenkomst ook een aanwijzingsbesluit in de functie krijgt.
De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft hem de bevoegdheid
de bevoegdheden die uit zijn functie voortvloeien uit te oefenen.
De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van griffier
dan wel loco griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden of als de arbeidsovereenkomst is
geëindigd.
Financiële consequenties
Geen.
Voorstel
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor te besluiten conform het concept-statenbesluit.
De werkgeverscommissie van de Provincie Utrecht, namens deze,
Mevr. H. Keller, voorzitter
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Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 11 december 2019;
Op het voorstel van de werkgeverscommissie van 6 december 2019,
Besluiten:
1. mevrouw mr. C.A. Peters met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier van de Provincie Utrecht;
2. de heer R.J. Poort met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als loco griffier van de Provincie Utrecht.

Voorzitter,

Griffier,
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