
 

 

 

RAADSBESLUIT   
 
Datum en nummer 
12 december 2013, nummer 073/2013 

 
De raad van de gemeente Papendrecht; 
 
gelezen het voorstel van de door het seniorenconvent ingestelde Werkgroep werkgeverschap Griffie; 
 
gelet op de ter zake relevante bepalingen uit de gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
gelet op het voorstel en de daarmee in verband staande besluitvorming m.b.t. het instellen van de 
Werkgeverscommissie griffie Papendrecht en het mandateren van werkgeversbevoegdheden aan de 
Werkgeverscommissie griffie Papendrecht; 
 
besluit:  
Vast te stellen het volgende besluit  
 
MANDAATBESLUIT GRIFFIEPERSONEEL PAPENDRECHT 
 
Artikel 1 
De bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel, die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet en 
de op deze wet gebaseerde en in de gemeente Papendrecht geldende rechtspositionele voorschriften worden 
gemandateerd aan de griffier van de gemeenteraad van Papendrecht. 
 
Hiervan wordt uitgezonderd de bevoegdheid tot het nemen van besluiten ten aanzien van: 
a. het aanstellen, overplaatsen en ontslaan; 
b. het toekennen van schadevergoeding; 
c. volledige loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst; 
d. het toekennen van een aanvulling op een WIA/WAO-uitkering na ontslag; 
e. het toekennen van een aansluitende bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid; 
f. het schorsen; 
g. het opleggen van een disciplinaire maatregel; 
h. het gebruik maken van rechtsmiddelen ten aanzien van personele aangelegenheden; 
i. het beslissen op bezwaarschriften.  
 
Artikel 2 
1. Het mandaat wordt door de volgende voorwaarden begrensd: 

a. besluiten dienen binnen daartoe bestemde budgetten te vallen; 
b. de bevoegdheden in het kader van het budgethouderschap dienen in acht te worden genomen.  

 
2. Van het mandaat mag geen gebruik worden gemaakt indien: 

a. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid; 
b. het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten of uit het besluit niet voorziene financiële 

consequenties kunnen voortvloeien.  
 
Artikel 3 
Dit besluit treedt per direct in werking en wordt aangehaald als Mandaatbesluit griffiepersoneel Papendrecht. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2013, 
 
de griffier       de voorzitter, 
 
 
A.P.M.A.F. Bergmans      C.J.M. de Bruin 
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