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Inleiding

Na invoering van het dualisme in 2003 is het besluit “Mandaat en machtiging Provinciale Staten” 
vastgesteld. Hierin is voor de werkgeversrol van Provinciale Staten (PS) richting de Statengriffie het 
mandaat aan het Presidium verleend.  
Inmiddels maken tien fracties deel uit van de staten en is (daarmee) de rol van het Presidium 
complexer geworden. Het beleggen van de werkgeversrol, bij een hiervoor specifiek door de staten in 
te stellen “werkgeverscommissie”, vergroot de doelmatigheid van die rol van de staten.  
Immers het Presidium heeft een zeer brede taak waardoor de werkgeversrol begrijpelijkerwijs maar 
beperkte aandacht kan krijgen.  
Daarnaast heeft het Presidium een omvang die het lastig maakt dat alle leden verantwoordelijkheid 
dragen voor bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
Tevens toont de maatschappelijke ontwikkeling aan dat op basis van voortschrijdend denken over de 
invulling van de werkgeversrol voor de Statengriffie diverse provinciale en gemeentelijke overheden 
het werkgeverschap hebben aangepast door het instellen van een werkgeverscommissie. 
Een dergelijke werkgeverscommissie, die door de staten wordt aangesteld, is een bestuurscommissie 
zoals verwoord in artikel 81 en 152 lid 1 Provinciewet.  
De werkgeverscommissie is een commissie die voldoende en evenwichtig de staten 
vertegenwoordigd. 
De werkgeverscommissie verantwoordt zich regelmatig via een verslag aan het Presidium. 
Bij de instelling van de werkgeverscommissie kunnen leden van PS worden gekozen die op grond van 
hun specifieke deskundigheid en of affiniteit in staat zijn op een goede manier de werkgeversrol te 
vervullen ten aanzien van de Statengriffie. 
De commissaris van de Koning is vaste adviseur van de werkgeverscommissie. 
 
Naast het vaststellen van een Verordening op de werkgeverscommissie Statengriffie provinciale 
staten van Drenthe, dienen in samenhang hiermee tevens de “Verordening Statengriffie Drenthe” en 
het “Besluit mandaat en machtiging Provinciale Staten” te worden aangepast. 
 
In de Verordening op de Statengriffie zijn algemene begripsbepalingen toegevoegd.  
Verder zijn er technische wijzigingen doorgevoerd.  
Inhoudelijk is artikel 12 gewijzigd. Hierin zijn de aanpassingen ten gevolge van het instellen van een 
werkgeverscommissie verwoord. 
 
In het besluit Mandaat en machtiging Provinciale Staten mandateert Provinciale Staten taken aan de 
werkgeverscommissie voor de Statengriffie. 
 

Advies 

1. Het mandaat om de werkgeversrol voor de Statengriffie uit te oefenen, te geven aan de 
werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe. 

2. Hiertoe de Verordening werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe vast te 
stellen. 

3. Als gevolg van de mandatering het besluit Mandaat machtiging Provinciale Staten, laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van 24 december 2011, vast te stellen. 

4. Als gevolg van de instelling van de werkgeverscommissie de Verordening Statengriffie 
(vastgesteld op 24 maart 2003), gewijzigd vast te stellen. 

5. In de werkgeverscommissie te benoemen de leden: mevrouw R.S. Goettsch, de heer J. Smits, 
mevrouw L.A. Smits, de heer J.N. Kuipers en mevrouw H.R. Siertsema. 
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Beoogd effect 

Door het instellen van een werkgeverscommissie ontstaat een meer werkbare situatie om uitvoering te 
geven aan de werkgeversrol voor de Statengriffie. 
 

Argumenten 

1.1. Met het instellen van een werkgeverscommissie wordt duidelijkheid en slagvaardigheid gecreëerd 
voor de Statengriffie.  

2.1. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling over de invulling van de 
werkgeversrol voor de Statengriffie. 

3.1. Het kennis-en competentieniveau van de werkgeverscommissieleden op het gebied van het 
vervullen van de werkgeversrol wordt gewaarborgd doordat de leden worden uitgekozen op 
affiniteit en/of ervaring met het vervullen van HRM taken. 

4.1. Doordat het taakveld van de werkgeverscommissie smaller is dan die van het Presidium zal de 
werkgeversrol krachtiger worden. 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 
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Bijlagen 
1. Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe. 
2. Verordening Statengriffie Drenthe. 
3. Besluit mandaat en machtiging Provinciale Staten. 
 
 
 
 
 
Assen, 2 november 2015 
Kenmerk: 45/SG/201502671 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe 2 november 2015, 
kenmerk 45/SG/201502671; 
 
gelet op artikel 81, eerste lid, de artikelen 104 tot en met 104e, artikel 143 en artikel 152 van de 
Provinciewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene Wet bestuursrecht; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. De Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe vast te 

stellen. 
2. De Verordening Statengriffie (vastgesteld op 24 maart 2003)gewijzigd vast te stellen. 
3. Het besluit Mandaat machtiging Provinciale Staten, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 

24 december 2011, vast te stellen. 
4. In de werkgeverscommissie te benoemen de leden: mevrouw R.S. Goettsch, de heer J. Smits, 

mevrouw L.A. Smits, de heer J.N. Kuipers en mevrouw H.R. Siertsema. 
 
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad. 
 
 
 
 
 
 
Assen, 16 december 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE STATENGRIFFIE PROVINCIALE STATEN VAN 
DRENTHE  
 
 
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. rechtspositionele regelingen: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en zijn 

uitvoeringsregelingen alsmede overige provinciale Drentse regelgeving en afspraken betreffende 
rechtspositie en personeel. 

g. Werkgeverscommissie: de bestuurscommissie zoals bedoeld in artikel 81 van de Provinciewet, die 
door Provinciale Staten is gemandateerd om de werkgeversrol uit te oefenen 

h. Mandaatsbesluit PS: het besluit mandaat en machtiging Provinciale Staten 
 
Artikel 2. Taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. De onderwerpen wijziging functiehuis, reorganisatie en wijziging medezeggenschap ten aanzien 
van de Statengriffie zijn aan de werkgeverscommissie gemandateerd. 

4. Provinciale Staten mandateren hun werkgeversrol en werkgeversbevoegdheden aan de 
werkgeverscommissie voor zover niet gemandateerd aan 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;  

 vanaf 8 fracties en meer, totaal vijf leden inclusief voorzitter. 
2. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter. 
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. 
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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 
 
De leden van de werkgeverscommissie worden door provinciale staten benoemd op voordracht van 
het Presidium. 
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 HRM-

adviseur van de Statengriffie. 
 
Artikel 7. Besluitvorming 
 
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de voorzitter en de 

leden als bedoeld in artikel 3 lid 1. 
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 werkgevers-
commissiebijeenkomsten, 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. 
 
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 op 16 december 2015 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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Toelichting op de Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie provinciale staten van 
Drenthe 
 
 
Algemeen 
 
In deze verordening is uitwerking gegeven aan de gemandateerde werkgeversbevoegdheden 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 griffie.  
 
Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de staten en het presidium is het 
praktischer dat zij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een bestuurscommissie, zoals 
verwoord in artikel 81 en 152 lid 1 van de provinciewet, instellen waaraan deze taak wordt 
gemandateerd.  
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.  
 
Het mandaat van de werkgeverscommissie is gericht op de uitvoering van rechtspositionele 
regelingen ten aanzien van de statengriffier.  
Daarnaast heeft de werkgeverscommissie het mandaat besluiten te nemen over de onderwerpen 
reorganisatie, functiehuis en medezeggenschap voor de statengriffie. 
 
De statengriffier blijft gemandateerd voor de uitvoering van de rechtspositionele handelingen van de 
medewerkers van de statengriffie en de senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier. 
 
Artikelsgewijs 
 
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. 
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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. 
 
Artikelen 4,5,6,7,8 
 
De inhoud van deze artikelen spreken voor zich. 
 
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. 
 
 



VERORDENING STATENGRIFFIE DRENTHE 
 
 
Algemeen 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 statengriffier  
d. Griffiemedewerkers:  de medewerkers van de Statengriffie exclusief de statengriffier en de senior 

statenadviseur/plv griffier. 
e. Statengriffie: statengriffier, senior statenadviseur/plv. griffier en griffiemedewerkers Provincie 

Drenthe 
f. rechtspositionele regelingen: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en zijn 

uitvoeringsregelingen alsmede overige provinciale Drentse regelgeving en afspraken betreffende 
rechtspositie en personeel. 

g. Werkgeverscommissie: de commissie, die door Provinciale Staten is gemandateerd om de 
werkgeversrol uit te oefenen. 

 
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. 



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 statencommissie-

vergaderingen. 
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 directeur-secretaris, 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 
 
1. De senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier vervangt bij afwezigheid de statengriffier. 
2. Indien de statengriffier meer dan 10 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan 

tijdig mededeling aan het presidium. 
 
Artikel 12. Rechtspositie 
 
1. Op de statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie zijn de rechtspositionele regelingen 

van de provincie Drenthe van toepassing. 
2. 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.  
In vorenstaande gevallen worden de besluiten genomen door Provinciale Staten. 

3. De uitvoering van de rechtspositie ten behoeve van de medewerkers van de Statengriffie en de 
senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier, geschiedt door de statengriffier. 

4. 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. 

 
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 op de dag na de vaststelling. 
 



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. 
 
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 directeur-
secretaris fungeert als WOR-bestuurder en voert uit dien hoofde het overleg met de 
ondernemingsraad. 
 
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. 
 
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 natuurlijk 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 zijn, de bewaking van de termijn 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 
 
Deze artikelen behoeven geen toelichting. 
 
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. 
Voorts is de werkgeverscommissie gemandateerd besluiten te nemen over een reorganisatie, 
wijziging functiehuis en wijziging medezeggenschapsstructuur van de Statengriffie. 
 



BESLUIT MANDAAT EN MACHTIGING PROVINCIALE STATEN  
 
 
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 104 van de Provinciewet; 
- senior statenadviseur/plaatsvervangend griffier: de plaatsvervangend griffier als bedoeld in de 

Verordening Provinciale Statengriffie Drenthe. 
 
Artikel 1A 
1. De voorzitter is bevoegd 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 ondermandaat verlenen aan medewerkers binnen de ambtelijke organisatie van 
de provincie voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze. 

 
Artikel 2. (is 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 griffier 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. 
 
Artikel 4 
De bevoegdheid om op grond van de artikelen 1A, en 3 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 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 ervan in het Provinciaal blad. 
 
 



TOELICHTING BIJ HET BESLUIT MANDAAT EN MACHTIGING PROVINCIALE STATEN 
 
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. 
 
In het geval er budgetten zullen worden overschreden bij de uitoefening van het in dit besluit 
benoemde mandaat, of indien daarbij sprake is van bijvoorbeeld politieke gevoeligheden, dan zijn de 
gemandateerden gehouden om Provinciale Staten tevoren te raadplegen. Dit wordt geregeld in 
artikel 5. 
 
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 6 regelt 
over welke beslissingen de staten onverwijld dienen te worden ingelicht. 
 
 


