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Inleiding
a. Algemeen
In dit Statenstuk wordt vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (hierna: Wnra) een aantal wijzigingen voorgesteld in de:
− Verordening Statengriffie Drenthe;
− Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe;
− Besluit en machtiging Provinciale Staten.
Per 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Door de inwerkingtreding van de Wnra is de
rechtspositie van ambtenaren niet langer publiekrechtelijk, maar privaatrechtelijk geregeld.
Het belangrijkste uitgangspunt van de invoerings- en aanpassingswetgeving van de Wnra is dat zij
technisch van aard is. Naast terminologische aanpassingen zijn er wijzigingen aangebracht
wanneer dat ten behoeve van een zorgvuldige implementatie en werkbaarheid in de uitvoering
nodig is, of om ongewenste en onbedoelde effecten te voorkomen.
Voor bovengenoemde wijzigingen is de Wnra, de Aanpassingswetgeving Wnra en de Memorie
van toelichting Kamerstuk 35073 1, nr.3 gevolgd. Door de invoering van de Wnra zullen
aanpassingen moeten plaatsvinden aan de Verordening Statengriffie Drenthe en de Verordening
Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe.
De benodigde wijzigingen worden tevens aangegrepen om het besluit van het Presidium van
27 januari 2020 met betrekking tot de werkgeverscommissie te verwerken en het (bestaande)
mandaat van de Statengriffier (met betrekking tot personeel en budgetten) inzichtelijk(er) vast te
leggen.
De wijzigingen waartoe in samenspraak tussen Werkgeverscommissie en Presidium is besloten,
zijn als volgt samen te vatten.
− De voorzitter van de WGC is tevens lid van de algemene vergadering (AV) van het IPO, gelet
op de werkgeverszaken die binnen het IPO en in dit gremium aan de orde komen.
(Overigens hebben de staten na de verkiezingen in 2019 al een besluit genomen met
betrekking tot de vertegenwoordiging dat hiermee in overeenstemming is.)
− De voorzitter van de WGC is niet tevens de voorzitter van het presidium.
− Minimaal een lid van de WGC is ook lid van het presidium; dit is niet de voorzitter van de
WGC.
Verder zijn de afspraken met betrekking tot de werving van een Statengriffier geactualiseerd.
Hierbinnen wordt nu recht gedaan aan het bestaan van een werkgeverscommissie en rekening
gehouden met de uitbreiding van het aantal fracties (ten opzichte van 2010). De procesafspraak
staat vermeld in de toelichting van artikel 2 van de Verordening Werkgeverscommissie
Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe.
De wijziging van de uitvoering door de Wnra van de werkgeversrol door de Werkgeverscommissie
en de Statengriffier is begrensd door de Provinciewet. De Staten zijn bevoegd om te besluiten tot
het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst met de Statengriffier te
nemen. Een uitzondering op deze regel is de situatie waarin sprake is van een dringende reden,
zoals bedoeld in artikel 7: 677 lid 1 BW, voor het onverwijld opzeggen van de
arbeidsovereenkomst. Voorgesteld wordt dat in een dergelijk uitzonderlijk geval de voorzitter van
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de werkgeverscommissie, samen met de voorzitter van Provinciale Staten en de voorzitter van het
Presidium, over de benodigde volmacht voor besluitvorming beschikt.
b. Europese aspecten
Niet van toepassing
c.

Economie/werkgelegenheid
Niet van toepassing.

d. Participatie
Niet van toepassing.

Advies
1. De Verordening Statengriffie Drenthe geheel gewijzigd vast te stellen met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2020.
2. De Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe geheel
gewijzigd vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
3. Het Besluit mandaat en machtiging Provinciale Staten vanaf 1 januari 2020 te hernoemen in:
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en Commissaris van de Koning van
Drenthe en geheel gewijzigd vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Argumenten
1. Hierdoor wordt aangesloten bij de wijzigingen die de inwerkingtreding van de Wnra met zich
meebrengt
De bestuursrechtelijke terminologie is aangepast aan de privaatrechtelijke terminologie conform
paragraaf 4.1. van de memorie van toelichting op de aanpassingswetgeving Wnra 2.
Inhoudelijk is aan de bevoegdheden voor de Werkgeverscommissie en de Statengriffier niets
verandert.
2. Hierdoor worden tevens de besluiten van het Presidium van 27 januari 2020 geëffectueerd.
3. Hierdoor verheldert de bevoegdheid van de Statengriffier (met betrekking tot personeel en
budgetbeheer).
Door het plaatsen van alle bevoegdheden van de Statengriffier in het Besluit mandaat, volmacht en
machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Koning van Drenthe te plaatsen is dit beter
vindbaar.
Tijdsplanning
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
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Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
1. Overzicht van wijzigingen Verordening Statengriffie Drenthe
2. Geconsolideerde tekst Verordening Statengriffie Drenthe vanaf 1 januari 2020
3. Overzicht van wijzigingen Verordening Werkgeverscommissie Provinciale Staten van Drenthe
4. Geconsolideerde tekst Verordening Werkgeverscommissie Provinciale Staten van Drenthe vanaf
1 januari 2020
5. Overzicht van wijzigingen Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en
commissaris van de Koning van Drenthe vanaf 1 januari 2020
6. Geconsolideerde tekst Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en
commissaris van de Koning van Drenthe vanaf 1 januari 2020

Assen, 9 maart 2020
Kenmerk: 11/SG/202000790

Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, Statengriffier

@-1

Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 9 maart 2020 kenmerk
11/SG/202000790;
gelet op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020;

BESLUITEN:

-

de Verordening Statengriffie Drenthe geheel herzien vast te stellen met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2020;
de Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe geheel
herzien vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;
het Besluit mandaat en machtiging Provinciale Staten vanaf 1 januari 2020 te hernoemen in:
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en Commissaris van de Koning van
Drenthe en geheel herzien vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Assen, 20 mei 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Bijlage I.

a.

Overzicht van wijzigingen Verordening Statengriffie Drenthe

onder Begripsbepalingen, sub f,

‘rechtspositionele regelingen: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en zijn
uitvoeringsregelingen, alsmede overige provinciale Drentse regelgeving en afspraken betreffende
rechtspositie en personeel’
wordt gewijzigd in
‘sub c: Arbeidsvoorwaarden: de CAO van de provinciale sector en zijn uitvoeringsregelingen; alsmede
overige provinciale Drentse regelgeving, afspraken en beleid betreffende de rechtspositie van het
personeel opgenomen in het personeelshandboek van P&O’

b.

onder Begripsbepalingen, sub g,

‘Werkgeverscommissie: de commissie, die door Provinciale Staten is gemandateerd om de
werkgeversrol uit te oefenen’
wordt gewijzigd in

‘Werkgeverscommissie: de bestuurscommissie, zoals bedoeld in artikel 81 en 152 van de
Provinciewet, die door de commissaris van de Koning de volmacht en machtiging hebben heeft
gekregen en van Provinciale Staten de bevoegdheid heeft opgedragen om de werkgeversrol uit te
oefenen zoals beschreven in de Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten
van Drenthe’.

c.

Artikel 12, eerste lid,

‘Op de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie zijn de rechtspositionele regelingen van
de provincie Drenthe van toepassing.’
wordt gewijzigd in
‘Op de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie zijn de arbeidsvoorwaarden
van toepassing zoals verwoord onder de begripsbepalingen sub c van deze verordening.’

d.

Artikel 12, tweede lid,

‘De uitvoering van de rechtspositie ten behoeve van de Statengriffier geschiedt door de
werkgeverscommissie behoudens voor zover het betreft het nemen van besluiten met betrekking tot
de benoeming, aanstelling, overplaatsing, schorsing, disciplinaire maatregelen of ontslag.
Wordt gewijzigd in
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‘De uitvoering van de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de Statengriffier geschiedt door de
Werkgeverscommissie. Behoudens voorbereidende besluiten voor zover het betreft aangaan,
wijziging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.’

e.

Artikel 12 derde lid, wordt

‘De uitvoering van de rechtspositie ten behoeve van de medewerkers van de Statengriffie en de senior
Statenadviseur/plaatsvervangend griffier, geschiedt door de Statengriffier’.
gewijzigd in
‘De uitvoering van de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de medewerkers van de Statengriffie en
de senior Statenadviseur/plaatsvervangend griffier, geschiedt door de Statengriffier’.

f.

Artikel 12, vierde lid,

‘Provinciale Staten mandateren hun werkgeversrol en werkgeversbevoegdheden aan de
werkgeverscommissie voor zover niet gemandateerd aan de Statengriffier.
De werkgeverscommissie vervult alle bij het werkgeverschap behorende taken en bevoegdheden
zoals dat door Provinciale Staten aan haar is gemandateerd.
Zie hiervoor ook de Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe.’
wordt gewijzigd in
‘Provinciale Staten dragen hun werkgeversrol en de werkgeversbevoegdheden op aan de
Werkgeverscommissie tot het uitvoeren van de werkgeversrol en werkgeversbevoegdheden voor
zover niet aan Statengriffier opgedragen. Zie verder voor de taken en bevoegdheden de Verordening
Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe.’

g.

Toelichting op artikel 12

‘In dit artikel is bepaald dat de rechtspositionele regelingen van de provincie Drenthe, alsmede overige
provinciale regelgeving en afspraken integraal van toepassing zijn op het personeel van de
Statengriffie. Voor toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden worden de Statengriffie en de
reguliere ambtelijke organisatie onder Gedeputeerde Staten als één onderneming gezien. Ook vanuit
dat oogpunt bezien ligt het in de rede één rechtspositie te hanteren voor beide groepen personeel.
Om uitvoering van de rechtspositie op een werkbare manier mogelijk te maken, zijn bepaalde
bevoegdheden door Provinciale Staten gemandateerd aan de Statengriffier en de
Werkgeverscommissie griffie Provinciale Staten van Drenthe.
De Statengriffier zal ten aanzien van alle medewerkers van de Statengriffie, met uitzondering van de
eigen rechtspositionele positie van de Statengriffier, uitvoering geven aan de rechtspositie van de
medewerkers van de Statengriffie.
De Werkgeverscommissie is door Provinciale Staten gemandateerd om uitvoering te geven aan de
rechtspositie van de griffier. Hieronder wordt onder meer verstaan het ontwikkelen, functioneren,
beoordelen en belonen van de griffier. De begrenzing ligt in de Provinciewet. Onderwerpen zoals
benoeming, ontslag, disciplinaire maatregelen blijven bij Provinciale Staten.
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Voorts is de Werkgeverscommissie gemandateerd besluiten te nemen over een reorganisatie,
wijziging functiehuis en wijziging medezeggenschapsstructuur van de Statengriffie.
wordt gewijzigd in
‘In dit artikel is bepaald dat de arbeidsvoorwaarden van de provincie Drenthe, zoals de cao van de
provinciale sector, alsmede overige provinciale Drentse regelgeving en afspraken integraal van
toepassing zijn op de Statengriffier en het personeel van de Statengriffie.
Voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden worden de Statengriffie en de reguliere
ambtelijke organisatie onder Gedeputeerde Staten als één onderneming gezien. Ook vanuit dat
oogpunt bezien ligt het in de rede dezelfde arbeidsvoorwaarden te hanteren voor beide groepen
personeel. Om uitvoering van de arbeidsvoorwaarden op een werkbare manier mogelijk te maken, zijn
bepaalde bevoegdheden door Provinciale Staten opgedragen aan de Statengriffier en de
Werkgeverscommissie.
De Statengriffier zal ten aanzien van alle griffiemedewerkers, met uitzondering van de eigen
arbeidsvoorwaardelijke positie van de Statengriffier, uitvoering geven aan de arbeidsvoorwaarden.
De Werkgeverscommissie heeft de bevoegdheid om uitvoering te geven aan de arbeidsvoorwaarden
van de Statengriffier. Hieronder wordt verstaan het dagelijks werkgeverschap zoals het ontwikkelen
functioneren, en beloning van de Statengriffier. De begrenzing ligt in de Provinciewet. Onderwerpen
zoals het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, blijven bij Provinciale
Staten. Zie verder voor de taken en bevoegdheden de Verordening Werkgeverscommissie
Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe ’.
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VERORDENING STATENGRIFFIE DRENTHE
Algemeen Begripsbepalingen
In het kader van deze verordening wordt verstaan onder:
a. Griffiemedewerkers: de medewerkers van de Statengriffie exclusief de Statengriffier en de senior
Statenadviseur/plv.griffier;
b. Presidium: het presidium als bedoeld in het Reglement van Orde;
c. Arbeidsvoorwaarden: de CAO van de provinciale sector en zijn uitvoeringsregelingen; alsmede
overige provinciale Drentse regelgeving, afspraken en beleid betreffende de rechtspositie van het
personeel opgenomen in het personeelshandboek van P&O
d. Senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier: de plaatsvervangend statengriffier;
e. Statengriffie: Statengriffier, senior Statenadviseur/plv.griffier en griffiemedewerkers Provincie
Drenthe;
f. Statengriffier: de griffier als bedoeld in artikel 97 juncto artikel 104 van de Provinciewet;
g. Werkgeverscommissie: de bestuurscommissie, zoals bedoeld in artikel 81 en 152 van de
Provinciewet, die van de commissaris van de Koning en van Provinciale Staten de bevoegdheid
heeft gekregen om de werkgeversrol uit te oefenen zoals beschreven in de Verordening
Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe.
Artikel 1. Organisatie
1. De Statengriffie bestaat uit een dienst onder leiding van de Statengriffier.
2. De taken van de Statengriffie worden vastgesteld door Provinciale Staten.
3. Voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden wordt de ambtelijke organisatie ten
behoeve van Gedeputeerde Staten en de Statengriffie als één onderneming beschouwd.
Artikel 2. Verantwoordelijkheid
De ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de Statengriffie berust bij de
Statengriffier of bij diens afwezigheid bij de senior Statenadviseur/plaatsvervangend griffier.
Artikel 3. Algemene ondersteuning
1. De Statengriffier handelt overeenkomstig hetgeen ten aanzien van de griffier is bepaald in de
Provinciewet, de Reglementen van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
Statencommissies of enig ander wettelijk voorschrift van Rijk of provincie.
2. De Statengriffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van
provinciale staten.
Artikel 4. Agendering
De Statengriffier ondersteunt Provinciale Staten en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda
van de Staten- en commissievergaderingen.

Artikel 5. Bijstand statenvoorzitter
1. De Statengriffier staat de voorzitter van Provinciale Staten ter zijde bij zijn zorg voor een goede
voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van Provinciale Staten.
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2. De senior Statenadviseurs of de Statengriffier staan de voorzitters van de Statencommissies ter
zijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van
de Statencommissies.
Artikel 6. Vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissie
1. De Statengriffier is aanwezig bij de Statenvergaderingen.
2. De Statengriffier draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de Statencommissievergaderingen.
3. De Statengriffier bewaakt ten behoeve van het presidium de tijdigheid en kwaliteit van de stukken
voor en advisering aan Provinciale Staten.
4. Indien het Presidium van oordeel is dat de tijdigheid en de kwaliteit van de stukken onvoldoende
is, doet de statengriffier hiervan mededeling aan de secretaris.
5. De senior Statenadviseur is aanwezig bij de vergaderingen van de Statencommissies.
De Statengriffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Statencommissies.
6. De Statengriffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige
stukken aan statenleden.
7. De Statengriffier bewaakt de voortgang van de uitvoering van door Provinciale Staten genomen
besluiten, aangenomen moties en amendementen, alsmede de nakoming van aan Provinciale
Staten gedane toezeggingen.
Artikel 7. Ondersteuning Presidium
1. De Statengriffier is aanwezig bij de vergaderingen van het Presidium en draagt zorg voor een
goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
2. Indien het Presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de statengriffier er zorg voor dat
deze gegeven wordt.
Artikel 8. Ondersteuning onderzoekscommissie
Indien Provinciale Staten een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a van de Provinciewet
instelt, ondersteunt de Statengriffier of de senior Statenadviseur/plaatsvervangend griffier deze
commissie.
Artikel 9. Ambtelijke bijstand
De Statengriffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de provinciesecretaris, zorg voor dat de
leden van Provinciale Staten desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen.
Voorschriften hierover worden gesteld bij de Verordening op de ambtelijke bijstand.

Artikel 10. Organisatie Statengriffie
1. De Statengriffier geeft leiding aan de Statengriffie.
2. De Statengriffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de Statengriffie.
3. De senior Statenadviseur/plaatsvervangend griffier en de overige medewerkers van de
Statengriffie handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de Statengriffier.
Artikel 11. Verhindering en vervanging
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1. De senior Statenadviseur/plaatsvervangend griffier vervangt bij afwezigheid de Statengriffier.
2. Indien de Statengriffier meer dan tien dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan
tijdig mededeling aan het presidium.
Artikel 12. Arbeidsvoorwaarden
1. Op de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie zijn de arbeidsvoorwaarden van
toepassing zoals verwoord onder de begripsbepalingen onder sub c van deze verordening
2. De uitvoering van de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de Statengriffier geschiedt door de
Werkgeverscommissie. Behoudens voorbereidende besluiten voor zover het betreft aangaan,
wijziging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
In vorenstaande gevallen worden de voorbereidende besluiten genomen door Provinciale Staten.
3. De uitvoering van de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de medewerkers van de Statengriffie
en de senior Statenadviseur/plaatsvervangend griffier, geschiedt door de Statengriffier.
4. Provinciale Staten dragen hun werkgeversrol en de werkgeversbevoegdheden op aan de
Werkgeverscommissie tot het uitvoeren van de werkgeversrol en werkgeversbevoegdheden voor
zover niet aan Statengriffier opgedragen.
Zie verder voor de taken en bevoegdheden de Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie
Provinciale Staten van Drenthe.

Artikel 13. Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de Statengriffier voor zover nodig
overleg met de voorzitter van Provinciale Staten.
2. Deze verordening, die kan worden aangehaald als Verordening Statengriffie Drenthe treedt in
werking met ingang van de dag na datum publicatie in het Provinciaal blad en werkt terug tot 1
januari 2020.
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TOELICHTING OP DE VERORDENING STATENGRIFFIE DRENTHE

In deze verordening zijn zowel bepalingen opgenomen over de organisatie van de Statengriffie als de
instructie van de statengriffier.
Voor wat betreft de organisatie van de Statengriffie is in de vorm van een kader aangegeven hoe de
organisatie is opgebouwd. Op deze wijze wordt voorkomen dat de verordening telkens moet worden
aangepast bij iedere kleine wijziging van de organisatiestructuur van de Statengriffie.
Onder de provinciale Drentse regelgeving wordt onder andere, maar niet uitsluitend, het
personeelshandboek van P&O verstaan.
Artikel 1
In dit artikel wordt aangegeven dat de Statengriffie organisatorisch is ingericht als een dienst onder
leiding van de statengriffier. De positie van de griffie is wettelijk verankerd in de Provinciewet.
Voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden worden de Statengriffie en de reguliere
ambtelijke organisatie onder Gedeputeerde Staten als één onderneming gezien. De
provinciesecretaris fungeert als WOR-bestuurder en voert uit dien hoofde het overleg met de
ondernemingsraad. Waar nodig en gewenst wordt de Statengriffie uitgenodigd het overleg bij te
wonen, bijvoorbeeld als het zaken betreft met betrekking tot de Statengriffie.
Artikel 2
De hoofdverantwoordelijkheid van de statengriffier is de ondersteuning van Provinciale Staten.
De Statengriffier is in beginsel het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning van
Provinciale Staten en de individuele statenleden. De Verordening ambtelijke bijstand Provinciale
Staten sluit daarbij niet uit dat statenleden zich in sommige gevallen rechtstreeks tot de ambtenaar uit
de reguliere ambtelijke organisatie kunnen wenden.
Artikel 3
De statenagenda's worden vastgesteld door Provinciale Staten en kunnen voorbereid worden door het
Presidium. De Statengriffier en de medewerkers van de griffie nemen de ambtelijke voorbereiding ter
hand. De administratieve ondersteuning wordt door de griffie verleend.
Artikelen 4 en 5
De commissaris van de Koning wordt in zijn functie van voorzitter van Provinciale Staten bijgestaan
door de Statengriffier.
De Statengriffier zit naast de commissaris van de Koning tijdens Statenvergaderingen, laat het verslag
verzorgen en verricht alle mogelijk denkbare ondersteuning. Ook bijvoorbeeld het bodepersoneel
gedraagt zich tijdens Statenvergadering naar de aanwijzingen van de statengriffier.
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Artikel 7
Voor het Presidium als belangrijk instituut van de staten geldt hetzelfde als voor de staten in het
algemeen. Het presidium wordt ondersteund door de statengriffier.
Artikel 8
Indien de staten een enquêtecommissie instellen, zullen zij behoefte hebben aan ambtelijke
ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de Statengriffie verschaft zal worden. De
enquêtecommissie is immers een Statencommissie. Wellicht zal voor een dergelijke commissie tijdelijk
extra personeel worden aangenomen, dan wel vanuit de statenorganisatie gedetacheerd moeten
worden vanwege het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden.
Artikel 9
De Statengriffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de
statenleden. De regeling hiervoor is uitgewerkt in de Verordening ambtelijke bijstand Provinciale
Staten. Uitgangspunt is dat verzoeken om ondersteuning in eerste instantie bij de statengriffier worden
ingediend. Een belangrijke taak voor de statengriffier kan de bewaking van de termijn zijn, waarbinnen
de bijstand verleend wordt. Gezien de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden is er
geen uniforme termijn te stellen. Het actief bewaken van de voortgang van het proces door de
statengriffier kan echter wel voorkomen dat een verzoek onnodig lang blijft liggen.
Artikelen 10 en 11 en 13
Deze artikelen behoeven geen toelichting.
Artikel 12
In dit artikel is bepaald dat de arbeidsvoorwaarden van de provincie Drenthe, zoals de cao van de
provinciale sector, alsmede overige provinciale Drentse regelgeving en afspraken integraal van
toepassing zijn op de Statengriffier en het personeel van de Statengriffie
Voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden worden de Statengriffie en de reguliere
ambtelijke organisatie onder Gedeputeerde Staten als één onderneming gezien. Ook vanuit dat
oogpunt bezien ligt het in de rede dezelfde arbeidsvoorwaarden te hanteren voor beide groepen
personeel. Om uitvoering van de arbeidsvoorwaarden op een werkbare manier mogelijk te maken, zijn
bepaalde bevoegdheden door Provinciale Staten opgedragen aan de Statengriffier en de
Werkgeverscommissie.
De Statengriffier zal ten aanzien van alle griffiemedewerkers, met uitzondering van de eigen
arbeidsvoorwaardelijke positie van de Statengriffier, uitvoering geven aan de arbeidsvoorwaarden.
De Werkgeverscommissie heeft de bevoegdheid om uitvoering te geven aan de arbeidsvoorwaarden
van de Statengriffier. Hieronder wordt verstaan het dagelijks werkgeverschap zoals het ontwikkelen
functioneren, en beloning van de Statengriffier. De begrenzing ligt in de Provinciewet. Onderwerpen
zoals het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, blijven bij Provinciale
Staten. Zie verder voor de taken en bevoegdheden de Verordening Werkgeverscommissie
Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe.
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Bijlage 3.

a.

Overzicht van wijzigingen Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie
Provinciale Staten van Drenthe

onder Begripsbepalingen, sub f,

‘rechtspositionele regelingen: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en zijn
uitvoeringsregelingen; alsmede overige provinciale Drentse regelgeving en afspraken betreffende
rechtspositie en personeel’
wordt gewijzigd in:
’ Arbeidsvoorwaarden: de CAO van de provinciale sector en zijn uitvoeringsregelingen; alsmede
overige provinciale Drentse regelgeving, afspraken en beleid betreffende de rechtspositie van het
personeel opgenomen in het personeelshandboek van P&O
b.

onder Begripsbepalingen, sub g,

‘Werkgeverscommissie: de bestuurscommissie, zoals bedoeld in artikel 81 van de Provinciewet, die
door Provinciale Staten is gemandateerd om de werkgeversrol uit te oefenen’
wordt gewijzigd in:
‘Werkgeverscommissie: de bestuurscommissie, zoals bedoeld in artikel 81 en 152 van de
Provinciewet, die door de commissaris van de Koning de volmacht en machtiging hebben heeft
gekregen, en van Provinciale Staten de bevoegdheid heeft opgedragen, om de werkgeversrol uit te
oefenen zoals beschreven in deze Verordening’

c.

onder Begripsbepalingen, sub h,

‘Mandaatbesluit PS: het Besluit mandaat en machtiging Provinciale Staten’
wordt gewijzigd in:
‘Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het betreffende bestuursorgaan besluiten te nemen. Voor
zover het gaat om het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen worden onder mandaat
tevens volmacht verstaan’

d.

Artikel 2, eerste lid,

‘Aan de Werkgeverscommissie zijn alle rechtspositionele handelingen gemandateerd ten aanzien van
de Statengriffier, met uitzondering van de besluiten tot benoeming, aanstelling, schorsing,
herplaatsing, ontslag en disciplinaire maatregelen. Deze bevoegdheden zijn voorbehouden aan
Provinciale Staten’
wordt gewijzigd in:
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‘De Werkgeverscommissie heeft mandaat, volmacht dan wel machtiging:
a. besluiten te nemen en uit te voeren die horen bij de werkgeversrol van Provinciale Staten ten
aanzien van de Statengriffier;
b. besluiten te nemen tot wijziging van het functiehuis, reorganisatie en wijziging
medezeggenschap ten aanzien van de Statengriffie;
c. de overige besluiten te nemen en uit te voeren die horen bij de werkgeversrol van Provinciale
Staten, voor zover niet de Statengriffier bevoegd is.’

d.

Artikel 2, tweede lid, komt te vervallen:

‘Aan de Statengriffier is de bevoegdheid gemandateerd tot het nemen van rechtspositionele
beslissingen ten aanzien van de medewerkers van de Statengriffie. Artikel 5 van het Besluit mandaat
en machtiging Provinciale Staten is van overeenkomstige toepassing’
en verplaatst naar artikel 3 sub g en h in het Besluit mandaat en machtiging Provinciale staten.

e.

Artikel 2, derde lid,

‘De onderwerpen wijziging functiehuis, reorganisatie en wijziging medezeggenschap ten aanzien van
de Statengriffie zijn aan de Werkgeverscommissie gemandateerd’
wordt gewijzigd
‘Het nemen van besluiten ter voorbereiding van het aangaan, wijzigen of beëindigen van de
arbeidsovereenkomst met de Statengriffier blijft voorbehouden aan Provinciale Staten.’

f.

Artikel 2, vierde lid,

‘Provinciale Staten mandateren hun werkgeversrol en werkgeversbevoegdheden aan de
Werkgeverscommissie voor zover niet gemandateerd aan de Statengriffier’
wordt gewijzigd
‘Tot het onverwijld opzeggen op grond van dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:677, lid 1 BW,
van de arbeidsovereenkomst met de Statengriffier, zijn de voorzitter van de Werkgeverscommissie, de
voorzitter van Provinciale Staten en de voorzitter van het Presidium gezamenlijk bevoegd.’

g.

Artikel 3, tweede lid ,

‘Maximaal twee leden (ofwel maximaal 40% van het totaal) zijn tevens lid van het presidium van
Provinciale Staten. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter’.
wordt gewijzigd in:
‘Maximaal twee leden waaronder niet de voorzitter, doch minimaal één lid, maken tevens deel uit van
het Presidium.’
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h.

Toelichting op artikel 2

Artikel 2, Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
Provinciale Staten mandateren hun werkgeversrol en werkgeversbevoegdheden aan de
Werkgeverscommissie voor zover niet gemandateerd aan de Statengriffier.
De Werkgeverscommissie vervult alle bij het werkgeverschap behorende taken en bevoegdheden
zoals dat door Provinciale Staten aan haar is gemandateerd.
Een aantal bevoegdheden kan, gelet op de aard van deze bevoegdheden, niet aan de
Werkgeverscommissie worden overgedragen. Dit zijn het benoemen, overplaatsing, vervanging,
schorsing, disciplinaire maatregelen en het ontslag van de Statengriffier.
De Werkgeverscommissie is bevoegd beslissingen te nemen met betrekking tot de ontwikkeling,
functioneren, beoordeling, beloning ten aanzien van de Statengriffier. Verder is gemandateerd dat de
onderwerpen wijziging functiehuis, reorganisatie en wijziging medezeggenschap voor de Statengriffie
door de Werkgeverscommissie kunnen worden besloten.
wordt gewijzigd in,
‘In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de
Aanpassingswetgeving WNRA en de aanpassingen in de Provinciewet ( artikel 104 en 104e) is aan
Provinciale Staten de bevoegdheid toegekend om besluiten te nemen ter voorbereiding van een
privaatrechtelijke rechtshandeling. Die bevoegdheid is beperkt tot het aangaan, wijzigen en
beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de Statengriffier en de op de Statengriffie werkzame
medewerkers.
Het toekennen van de bevoegdheid tot het nemen van deze voorbereidende besluiten brengt met zich
dat Provinciale Staten exclusief en met uitsluiting van Gedeputeerde Staten, de zeggenschap heeft
over de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie.
Dit geldt ook voor de uit de Ambtenarenwet 2017 voortvloeiende bevoegdheden, rechten en
verplichtingen van de overheidswerkgever.
lid 1
Ten aanzien van de Statengriffier is bepaald dat het aangaan, wijzigen en beëindigen van de
arbeidsovereenkomst blijft voorbehouden aan Provinciale Staten.
De bevoegdheid van de Werkgeverscommissie ten aanzien van de arbeidsovereenkomst van de
Statengriffier voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden liggen op het gebied van dagelijkse
werkgeverszaken zoals, ontwikkeling ( studie), functioneren en beloning.
Bij artikel 2, lid 4 wordt de volgende tekst toegevoegd:
Werving Statengriffier
PS besluiten over de aanstelling en ontslag van de Statengriffier. De werkgeverscommissie neemt het
voortouw bij voor aanstelling benodigde werving en selectie. Procesafspraak is de volgende.
Indien een nieuwe Statengriffier moet worden geworven worden twee commissies samengesteld: een
benoemingscommissie, die de voordracht aan PS vaststelt, en een adviescommissie. De
adviescommissie brengt haar advies uit aan de benoemingscommissie, voor vaststelling van de
voordracht aan PS.
De voorzitter van de werkgeverscommissie is q.q. voorzitter van de benoemingscommissie. Deze
commissie zal verder bestaan uit een delegatie van de WGC (naast de voorzitter een lid vanuit een
coalitiefractie en een lid vanuit een oppositiefractie) en de adviseur, d.i. de commissaris van de
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Koning, en de plv. Statengriffier, namens de medewerkers, mede gelet op de cruciale samenwerking
tussen griffier en plaatsvervanger.
De voorzitter van het presidium is q.q. voorzitter van de adviescommissie en bestaat naast deze
persoon uit nog drie of vier leden van het presidium, waarbij zowel de coalitie als de oppositie is
vertegenwoordigd. De provinciesecretaris is tevens lid van de adviescommissie, gelet op de
samenwerking van griffier en secretaris.
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Bijlage 4
Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale
Staten van Drenthe
Deze verordening is vastgesteld door de commissaris van de Koning (cvdK) en Provinciale Staten,
ieder voor zover daartoe bevoegd.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In het kader van deze verordening wordt verstaan onder:
a. Presidium: het Presidium als bedoeld in het Reglement van Orde;
b. Statengriffier: de griffier als bedoeld in artikel 97 juncto artikel 104 van de Provinciewet;
c. Senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier; de plaatsvervangend griffier als bedoeld in de
Verordening Provinciale Statengriffie Drenthe;
d. Griffiemedewerkers: de medewerkers van de Statengriffie, exclusief de statengriffier;
e. Statengriffie: statengriffier, senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier en griffiemedewerkers
Provincie Drenthe;
f. Arbeidsvoorwaarden: de CAO van de provinciale sector en zijn uitvoeringsregelingen; alsmede
overige provinciale Drentse regelgeving, afspraken en beleid betreffende de rechtspositie van het
personeel opgenomen in het personeelshandboek van P&O;
g. Werkgeverscommissie: de bestuurscommissie, zoals bedoeld in artikel 81 en 152 van de
Provinciewet, die van de commissaris van de Koning en van Provinciale Staten de bevoegdheid
heeft gekregen om de werkgeversrol uit te oefenen zoals beschreven in deze Verordening;
h. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het betreffende bestuursorgaan besluiten te nemen.
Voor zover het gaat om het verrichten van privaatrechtelijke (rechts)handelingen worden onder
mandaat tevens volmacht en machtiging verstaan.
Artikel 2. Taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie
1. De Werkgeverscommissie heeft mandaat, volmacht dan wel machtiging:
a. besluiten te nemen en uit te voeren die horen bij de werkgeversrol van Provinciale Staten ten
aanzien van de Statengriffier;
b. besluiten te nemen tot wijziging van het functiehuis, reorganisatie en wijziging
medezeggenschap ten aanzien van de Statengriffie;
c. de overige besluiten te nemen en uit te voeren die horen bij de werkgeversrol van Provinciale
Staten, voor zover niet de Statengriffier bevoegd is.
2. Vervallen
3. Het nemen van besluiten ter voorbereiding van het aangaan, wijzigen of beëindigen van de
arbeidsovereenkomst met de Statengriffier blijft voorbehouden aan Provinciale Staten.
4. Tot het onverwijld opzeggen op grond van dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:677, lid 1
BW, van de arbeidsovereenkomst met de Statengriffier, zijn de voorzitter van de
Werkgeverscommissie, de voorzitter van Provinciale Staten en de voorzitter van het Presidium
gezamenlijk bevoegd.
5. De Werkgeverscommissie geeft uitvoering aan de werving van de Statengriffier.
Artikel 3. Samenstelling werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en daarnaast twee of vier andere leden uit de
staten. Hiervoor geldt:
− tot en met 7 fracties, totaal drie leden inclusief voorzitter;
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− vanaf 8 fracties en meer, totaal vijf leden inclusief voorzitter.
2. Maximaal twee leden waaronder niet de voorzitter, doch minimaal één lid, maken tevens deel uit
van het Presidium.
3. Een lid van de werkgeverscommissie heeft deskundigheid en/of competenties op het gebied van
HRM.
4. Het lid heeft de zittingsduur van Provinciale Staten.
Bij een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien via een voordracht van het Presidium aan
Provinciale Staten.
5. De commissaris van de Koning is de vaste adviseur van de werkgeverscommissie en wordt
uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn.
6. De werkgeverscommissie kan zich laten bijstaan door andere adviseurs.
Artikel 4. Benoeming en beëindiging lidmaatschap werkgeverscommissie
1. De voorzitter en overige leden van de werkgeverscommissie worden door provinciale staten
benoemd op voordracht van het Presidium. Bij de voordracht van de voorzitter is het profiel
‘voorzitter werkgeverscommissie’ leidend.
2. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
a. op eigen schriftelijk verzoek aan de staten; het ontslag gaat in als de opvolger door de staten
is benoemd;
b. indien de voorzitter of het lid aftreedt als lid van de staten;
c. indien de staten van oordeel zijn dat de voorzitter of het lid niet langer geschikt zijn de functie
van voorzitter of lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
Artikel 5. Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
b. het leiden van de vergaderingen;
c. het doen naleven van deze verordening;
d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het
zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie.
Artikel 6. Werkwijze en ondersteuning
a. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.
b. De werkgeverscommissie wordt regulier ondersteund door de statengriffier en door de HRMadviseur van de Statengriffie.
Artikel 7. Besluitvorming
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting
hebbende leden aanwezig is dan wel bij een werkgeverscommissie van drie leden alle leden
aanwezig zijn.
Artikel 8. Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de
voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.
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Artikel 9. Beslotenheid van de vergaderingen
1. De vergaderingen van de commissie worden, in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid,
onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.
2. Indien een lid van Provinciale Staten de agenda, de stukken of de besluitenlijst wil inzien, kan hij
daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts
als er sprake is van strijd met het openbaar belang.
De criteria van de Wet openbaarheid van bestuur zijn daarbij van toepassing.
Artikel 10. Verantwoording
De commissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, na reguliere werkgeverscommissiebijeenkomsten, verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen aan het Presidium.
Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, of bij twijfel over toepassing ervan beslist de
werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter van de werkgeverscommissie, in de geest van
deze regeling.
Artikel 12. Randvoorwaarden
Bevoegdheden, die in beginsel onder het bereik van deze verordening vallen worden door de griffier
en of werkgeverscommissie niet uitgeoefend indien er sprake is van een bestuurlijk of politiek
gevoelige aangelegenheid. In dat geval leggen zij een voorstel aan Provinciale Staten dan wel het
Presidium voor.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van publicatie in het Provinciaal Blad en
werkt terug tot 1 januari 2020.
Artikel 14. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie
Provinciale Staten Drenthe’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden XXXX

Provinciale Staten van Drenthe,

, griffier
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, voorzitter

Toelichting op de Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie provinciale staten van
Drenthe

Algemeen
In deze verordening is uitwerking gegeven aan de opgedragen werkgeversbevoegdheid van
provinciale staten aan de Werkgeverscommissie voor de Statengriffie.
De provincie is werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon.
Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) vullen dit werkgeverschap in.
Provinciale Staten zijn daarbij het bevoegde gezag van de Statengriffie.
Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de Staten en het Presidium is het
praktischer dat zij voor de dagelijkse invulling van het werkgeverschap volmacht geven aan een
bestuurscommissie, zoals verwoord in artikel 81 en 152, eerste lid, van de Provinciewet.
Een dergelijke bestuurscommissie kan zich volledig toeleggen op zijn werkgeverstaak.
Een Werkgeverscommissie ligt daarbij het meest voor de hand.
Het zoeken naar kwaliteit en het vormen van een goede afspiegeling uit de Staten zijn belangrijke
uitgangspunten voor de samenstelling van de Werkgeverscommissie.
De bevoegdheid van de Werkgeverscommissie is gericht op de uitvoering van toepasselijke
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de Statengriffier.
Daarnaast heeft de Werkgeverscommissie de bevoegdheid om voorbereidende besluiten te nemen
over de onderwerpen reorganisatie, functiehuis en medezeggenschap voor de Statengriffie.
Artikelsgewijs
Artikel 2. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de
Aanpassingswetgeving WNRA en de aanpassingen in de Provinciewet ( artikel 104 en 104e) is aan
Provinciale Staten de bevoegdheid toegekend om besluiten te nemen ter voorbereiding van een
privaatrechtelijke rechtshandeling. Die bevoegdheid is beperkt tot het aangaan, wijzigen en
beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de Statengriffier en de op de Statengriffie werkzame
medewerkers.
Het toekennen van de bevoegdheid tot het nemen van deze voorbereidende besluiten brengt met zich
dat Provinciale Staten exclusief en met uitsluiting van Gedeputeerde Staten, de zeggenschap heeft
over de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie.
Dit geldt ook voor de uit de Ambtenarenwet 2017 voortvloeiende bevoegdheden, rechten en
verplichtingen van de overheidswerkgever.
Ten aanzien van de Statengriffier is bepaald dat het aangaan, wijzigen en beëindigen van de
arbeidsovereenkomst blijft voorbehouden aan Provinciale Staten.
De bevoegdheid van de Werkgeverscommissie ten aanzien van de arbeidsovereenkomst van de
Statengriffier voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden liggen op het gebied van dagelijkse
werkgeverszaken zoals, ouderschapsverlof, ontwikkeling ( studie), functioneren en beloning.
Voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden worden de Statengriffie en de reguliere
ambtelijke organisatie onder Gedeputeerde Staten als één onderneming gezien. De provinciesecretaris als Wor-bestuurder zal voor de Statengriffie dan ook Wor-bestuurder worden beschouwd.
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Lid 4
Werving Statengriffier
PS besluiten over de aanstelling en ontslag van de Statengriffier. De werkgeverscommissie neemt het
voortouw bij voor aanstelling benodigde werving en selectie. Procesafspraak is de volgende.
Indien een nieuwe Statengriffier moet worden geworven worden twee commissies samengesteld: een
benoemingscommissie, die de voordracht aan PS vaststelt, en een adviescommissie. De
adviescommissie brengt haar advies uit aan de benoemingscommissie, voor vaststelling van de
voordracht aan PS.
De voorzitter van de werkgeverscommissie is q.q. voorzitter van de benoemingscommissie. Deze
commissie zal verder bestaan uit een delegatie van de WGC (naast de voorzitter een lid vanuit een
coalitiefractie en een lid vanuit een oppositiefractie) en de adviseur, d.i. de commissaris van de
Koning, en de plv. Statengriffier, namens de medewerkers, mede gelet op de cruciale samenwerking
tussen griffier en plaatsvervanger.
De voorzitter van het presidium is q.q. voorzitter van de adviescommissie en bestaat naast deze
persoon uit nog drie of vier leden van het presidium, waarbij zowel de coalitie als de oppositie is
vertegenwoordigd. De provinciesecretaris is tevens lid van de adviescommissie, gelet op de
samenwerking van griffier en secretaris.
Artikel 3. Samenstelling werkgeverscommissie
De samenstelling van de werkgeverscommissie heeft een oneven aantal leden.
Het zoeken naar kwaliteit en het vormen van een goede afspiegeling uit de staten zijn belangrijke
uitgangspunten voor de samenstelling van de commissie.
Het verdient aanbeveling dat de leden in de werkgeverscommissie deskundigheid en/of affiniteit
hebben met het onderwerp werkgeverschap.
Uit artikel 81 van de Provinciewet vloeit voort dat de commissaris van de Koning geen lid kan zijn van
de werkgeverscommissie. Dit komt ook overeen met het feit dat de staten het bevoegde gezag zijn
over de Statengriffie. Maar omdat de commissaris van de Koning (technisch) voorzitter is van
Provinciale Staten en nauw samenwerkt met de griffier is de commissaris van de Koning een
belangrijke informatiebron wanneer het functioneren van de griffier aan de orde is.
Daarom wordt de commissaris van de Koning als vaste adviseur verbonden aan de
werkgeverscommissie. En zal de commissaris van de Koning aanwezig zijn bij de functionerings- en
beoordelingsgesprekken van de statengriffier.
Daarnaast kunnen ook andere adviseurs worden geraadpleegd.
Artikel 4.
Voor het functioneren van de Griffie en de WGC is het van belang dat de voorzitter vanuit een
onafhankelijke positie (autonomie) zijn rol kan vervullen en daarmee, indien de situatie daarom vraagt,
een intermediaire rol tussen Staten en Griffie kan vervullen. Dit stelt eisen aan een voorzitter welke in
het profiel voorzitter Werkgeverscommissie (zie bijlage) zijn verwoord.
De voorzitter van de WGC wordt voorgedragen als lid van de algemene vergadering (AV) van het IPO.
Dit gelet op de werkgeverszaken die binnen het IPO en in dit gremium aan de orde komen.
Artikelen 5, 6, 7, 8.
De inhoud van deze artikelen spreken voor zich.
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Artikel 9. Beslotenheid van de vergaderingen
Het ligt voor de hand dat een commissie, die over personele zaken en over personen vergadert, in
beslotenheid bij elkaar komt. Statenleden moeten echter, desgewenst, wel inzage kunnen hebben in
de stukken, aangezien provinciale staten van oorsprong ook het bevoegde orgaan zijn.
Artikel 10. Verantwoording
Provinciale Staten hebben er sinds de dualisering een taak bij gekregen, namelijk de invulling van het
werkgeverschap. Het is belangrijk dat provinciale staten inzicht kunnen krijgen en houden hoe met de
gemandateerde invulling van het werkgeverschap wordt omgegaan. Uit praktisch oogpunt wordt er
voor gekozen om deze verantwoording af te leggen aan het presidium. De verslaglegging kan
mondeling of schriftelijk plaatsvinden.
Artikelen 11, 12, 13, 14
De inhoud van deze artikelen spreken voor zich.
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Bijlage
Profiel voorzitter Werkgeverscommissie
De voorzitter van de Werkgeverscommissie:
• vervult zijn voorzittersrol vanuit autonomie, politieke kleur speelt geen rol;
• heeft ruime ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
• vervult, indien de situatie daarom vraagt, een intermediaire rol tussen Staten en Griffie;
• kan als voorzitter in de hectiek van het moment, vanuit fracties/ PS-leden, relativeren en heeft
inzicht in de context van het grotere geheel;
• beschikt over kennis en vaardigheden op het terrein van HR en werkgeverschap;
• heeft het vermogen om adequaat te acteren in netwerken als het IPO (interprovinciaal overleg).

Competenties
Onafhankelijkheid

Staat voor de Griffie én heeft oog voor de belangen van zowel de Griffie als PS.

Integriteit

Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en belangen van personen en
organisatie.

Politieke sensitiviteit

Het kunnen inschatten van (en inspelen op) posities en belangen van
verschillende partijen.

Omgevingsbewustzijn

Houdt rekening met eventuele gevolgen voor de omgeving en de impact van het
eigen handelen op de verhoudingen en schakelt makkelijk tussen verschillende
mensen en manieren van denken.

Conflicthantering

Is in staat om conflicten te de-escaleren door in kritieke situaties met respect
voor de ander een win-win situatie voor beide partijen te creëren.
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Bijlage 5.

A

In artikel 1 wordt de volgende tekst toegevoegd:
-

B

Overzicht van wijzigingen Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale
Staten en Commissaris van de Koning

griffiemedewerkers: de medewerkers van de Statengriffie, exclusief de Statengriffier.

In artikel 3 worden een aantal onderdelen toegevoegd van e tot en met i luidend:
e.
beslissingen te nemen met betrekking tot het verdagen van besluiten op verzoeken om
informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur;
f.
beslissingen te nemen met betrekking tot het verdagen van besluiten op
bezwaarschriften.
g.
besluiten te nemen ter voorbereiding van het aangaan, wijzigen en beëindigen van
arbeidsovereenkomsten met de griffiemedewerkers;
h.
de overige beslissingen te nemen en uit te voeren die horen bij de rol van werkgever
van de griffiemedewerkers;
i.
beslissingen te nemen met betrekking tot het beheer en de besteding van de
budgetten die bestemd zijn voor Provinciale Staten, de Statengriffie, en de Noordelijke
Rekenkamer.

C

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel toegevoegd luidend:

Artikel 3A
1.
De statengriffier heeft volmacht en machtiging om in voorkomende gevallen de
provincie in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover dit betrekking heeft op de
bedrijfsvoering van de griffie.
2.
De statengriffier kan aan een derde schriftelijk volmacht of machtiging verlenen tot het
in zijn plaats uitoefenen van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden.
3.
De bevoegdheden genoemd in dit artikel gelden niet wanneer zij de rechtspositie van
de statengriffier betreffen.

D

In artikel 7 wordt het volgende zinsdeel toegevoegd ‘en werkt terug tot 1 januari 2020.’

E

In de toelichting wordt na ‘te verdagen en om beslissingen op bezwaarschriften te verdagen.’
de volgende tekst toegevoegd:
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Art. 3
Met sub h wordt onder andere bedoeld het toekennen van bijvoorbeeld een studie of
ouderschapsverlof. Het gaat om alle beslissingen die de arbeidsovereenkomsten met de
griffiemedewerkers betreffen.
Met het onder sub i genoemde budget voor Provinciale Staten wordt verwezen naar de
budgetten voor de organisatie, huishouding en onderzoek van Provinciale Staten.

Art. 3A
Lid 1 van dit artikel betreft onder andere het ondertekenen van overeenkomsten en brieven en
het verschijnen in rechte namens de provincie.
Onder dit lid valt ook het vertegenwoordigen van de provincie bij andere vormen van
geschilbeslechting die worden genoemd in de provincie CAO. Dit zijn bijvoorbeeld: mediation,
bemiddeling, arbitrage, behandeling door een commissie en klachtbehandeling.
Onder de bedrijfsvoering van de griffie wordt in ieder geval verstaan het aangaan van
overeenkomsten inzake het inhuren van externen en arbeidsovereenkomsten met
griffiemedewerkers, het uitvoeren van onderzoeksvoorstellen en het verzorgen van catering.
Lid 2 bepaalt dat de griffier een derde kan machtigen. Dit kan een bijvoorbeeld een ambtenaar
zijn of een advocaat.
Lid 3 is een uitzondering op lid 1 en 2. In de arbeidsverhouding met de griffiemedewerkers
vertegenwoordigt de statengriffier de werkgever. In de arbeidsverhouding met de statengriffier
wordt de werkgeversrol uitgeoefend door de werkgeverscommissie. De vertegenwoordiging in
rechte zal dan indien nodig op ad hoc basis geregeld worden. De statengriffier kan dit niet zelf
omdat hij dan ook als natuurlijk persoon partij is.
F

In de toelichting worden de aanduidingen van de artikels waarop de toelichting betrekking
heeft toegevoegd.
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Besluit mandaat, volmacht en machtiging PS en CvdK
Provinciale Staten en Commissaris van de Koning ieder voor zover daartoe bevoegd

Artikel 1 Begripsbepalingen
In het kader van dit besluit wordt verstaan onder:
-

voorzitter: voorzitter van Provinciale Staten als bedoeld in artikel 9 van de Provinciewet;

-

Presidium: het Presidium als bedoeld in het Reglement van orde;

-

statengriffier: de griffier als bedoeld in artikel 97 juncto artikel 104 van de Provinciewet;

-

senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier: de plaatsvervangend griffier als bedoeld in
de Verordening Provinciale Statengriffie Drenthe

-

griffiemedewerkers: de medewerkers van de Statengriffie, exclusief de Statengriffier.

Artikel 1A
1.
De voorzitter heeft mandaat en machtiging namens Provinciale Staten beslissingen te nemen
met betrekking tot verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, inclusief
de beslissingen die daarmee samenhangen.
2.
De voorzitter kan onder-mandaat verlenen aan medewerkers binnen de ambtelijke organisatie
van de provincie voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze.

Artikel 2
[Vervallen bij besluit van Provinciale Staten van 16 december 2015]

Artikel 3
[a t/m d vervallen bij besluit van Provinciale Staten van 16 december 2015]
De statengriffier is bevoegd namens Provinciale Staten
e.
beslissingen te nemen met betrekking tot het verdagen van besluiten op verzoeken om
informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur;
f.

beslissingen te nemen met betrekking tot het verdagen van besluiten op bezwaarschriften.

g.
besluiten te nemen ter voorbereiding van het aangaan, wijzigen en beëindigen van
arbeidsovereenkomsten met de griffiemedewerkers;
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h.
de overige beslissingen te nemen en uit te voeren die horen bij de rol van werkgever van de
griffiemedewerkers.
i.
beslissingen te nemen met betrekking tot het beheer en de besteding van de budgetten die
bestemd zijn voor Provinciale Staten, de Statengriffie, en de Noordelijke Rekenkamer.

Artikel 3A
1.
De statengriffier heeft volmacht en machtiging om in voorkomende gevallen de provincie in en
buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover dit betrekking heeft op de bedrijfsvoering van de griffie.
2.
De statengriffier kan aan een derde schriftelijk volmacht of machtiging verlenen tot het in zijn
plaats uitoefenen van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden.
3.
De bevoegdheden genoemd in dit artikel gelden niet wanneer zij de rechtspositie van de
statengriffier betreffen.

Artikel 4
De bevoegdheid om op grond van de artikelen 1A en 3 onder e en f beslissingen te nemen, impliceert
de bevoegdheid tot ondertekening namens Provinciale Staten.

Artikel 5
Een voorgenomen beslissing wordt in ieder geval voorgelegd aan de mandaatgever/volmachtgever
indien:
a.

de beslissing overschrijding van gevoteerde kredieten tot gevolg heeft;

b.
de mandataris/ge(vol)machtigde dit wenselijk of noodzakelijk acht, zoals bij politiek gevoelige
onderwerpen.

Artikel 6
De voorzitter, en de statengriffier brengen de beslissingen, waarvan zij moeten aannemen dat
kennisneming door Provinciale Staten van belang is, onverwijld ter kennis van Provinciale Staten.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal blad en werkt terug tot 1 januari
2020.
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Toelichting

art. 1A
In de praktijk maakt de frequentie van de vergaderingen van Provinciale Staten het regelmatig
onmogelijk om binnen de wettelijk verplichte termijn op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob), te kunnen besluiten. Derhalve wordt aan de voorzitter van
Provinciale Staten de bevoegdheid gemandateerd om beslissingen te nemen met betrekking tot
verzoeken om informatie als bedoeld in de Wob, inclusief de beslissingen die daarmee samenhangen.
Met deze beslissingen worden onder meer beslissingen op ingebrekestellingen bedoeld. Deze
beslissingen dienen direct verbonden te zijn aan het oorspronkelijke verzoek om informatie als
bedoeld in de Wob. Verder kan de voorzitter ook onder mandaat verlenen aan medewerkers binnen
de provinciale organisatie. Zodoende kan de voorzitter medewerkers van de provinciale organisatie
machtigen om Provinciale Staten te vertegenwoordigen tijdens eventuele (hoor)zittingen.
De bevoegdheid krachtens artikel 1A behelst niet het nemen van beslissingen op bezwaarschriften
voortvloeiend uit de beslissingen met betrekking tot het oorspronkelijke verzoek om informatie als
bedoeld in de Wob. Dit is enkel een bevoegdheid van Provinciale Staten. De statengriffier is bevoegd
om beslissingen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wob te verdagen en om beslissingen
op bezwaarschriften te verdagen.
Art. 3
Met sub h wordt onder andere bedoeld het toekennen van bijvoorbeeld een studie of
ouderschapsverlof. Het gaat om alle beslissingen die de arbeidsovereenkomsten met de
griffiemedewerkers betreffen. Beslissingen zoals wijziging functiehuis, reorganisatie en wijziging
medezeggenschap ten aanzien van de Statengriffie worden genomen door de Werkgeverscommissie
statengriffie.
Met het onder sub i genoemde budget voor Provinciale Staten wordt verwezen naar de budgetten
voor de organisatie, huishouding en onderzoek van Provinciale Staten.
Art. 3A
Lid 1 van dit artikel betreft onder andere het ondertekenen van overeenkomsten en brieven en het
verschijnen in rechte namens de provincie.
Onder dit lid valt ook het vertegenwoordigen van de provincie bij andere vormen van
geschilbeslechting die worden genoemd in de provincie CAO. Dit zijn bijvoorbeeld: mediation,
bemiddeling, arbitrage, behandeling door een commissie en klachtbehandeling.
Onder de bedrijfsvoering van de griffie wordt in ieder geval verstaan het aangaan van
overeenkomsten inzake het inhuren van externen en arbeidsovereenkomsten met griffiemedewerkers,
het uitvoeren van onderzoeksvoorstellen en het verzorgen van catering.
Lid 2 bepaalt dat de griffier een derde kan machtigen. Dit kan een bijvoorbeeld een ambtenaar zijn of
een advocaat.
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Lid 3 is een uitzondering op lid 1 en 2. In de arbeidsverhouding met de griffiemedewerkers
vertegenwoordigt de statengriffier de werkgever. In de arbeidsverhouding met de statengriffier wordt
de werkgeversrol uitgeoefend door de werkgeverscommissie. De vertegenwoordiging in rechte zal dan
indien nodig op ad hoc basis geregeld worden. De statengriffier kan dit niet zelf omdat hij dan ook als
natuurlijk persoon partij is.
Art. 5
In het geval er budgetten zullen worden overschreden bij de uitoefening van het in dit besluit
benoemde mandaat (of volmacht, machtiging), of indien daarbij sprake is van bijvoorbeeld politieke
gevoeligheden, dan zijn de gemandateerden gehouden om Provinciale Staten tevoren te raadplegen.
Art. 6
Uiteraard zijn de voorzitter en de statengriffier gehouden alle informatie die relevant is voor de staten
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat tijdig aan de staten te verstrekken. Artikel 7 regelt
over welke beslissingen de staten onverwijld dienen te worden ingelicht.
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