
  Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding   
 
Na de verkiezingen van 16 maart jl. dienen de leden van de Werkgeverscommissie opnieuw te worden 
benoemd.  
 
Kader 
 
De taken en samenstelling van de Werkgeverscommissie zijn opgenomen in de verordening 
Werkgeverscommissie. 
 
Taken en bevoegdheden 
1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige 

op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd; Hieronder 
wordt mede verstaan het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten de op 
de griffie-werkzame ambtenaren(artikel 107e lid 2 gemeentewet), alsmede het als werkgever 
voeren van overleggen de vakbonden in het Lokaal Overleg. 

 
2. Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor 

arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende Cao Gemeenten, de bepalingen 
wordt gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de 
gemeentesecretaris in het Personeelshandboek gemeente Roosendaal zijn vastgelegd. Indien 
toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de 
werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken. 

 
3. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uit-voering van 

de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen; 
 
4. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het 

griffiepersoneel mandateren/volmacht geven aan de griffier. 
 
Samenstelling 
Artikel 2 van de Verordening Werkgeverscommissie regelt de samenstelling van de 
Werkgeverscommissie. Hierin is bepaald dat de Werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde 
de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden (bij voorkeur afkomstig uit de coalitie 
en de oppositie). 
 
Wervingsprocedure 
 
Voor de werving van kandidaten zijn de volgende stappen voorzien: 
 

1. Op 19 mei 2022 zal de raad een keuze maken uit de kandidaten  
2. Van geïnteresseerde raadsleden wordt verwacht dat zij zich zo spoedig mogelijk met een korte 

schriftelijke motivatie aan de raad presenteren.  
3. Tijdens de raadsvergadering op 19 mei 2022 krijgen de kandidaten kort de gelegenheid zich 

nader te presenteren aan de raad. 
4. Raadsleden kunnen de kandidaten kort nadere vragen stellen over motivatie en profiel. 
5. De stemming volgt per stembriefje.  

 
Kandidaten 
 
De volgende raadsleden hebben zich kandidaat gesteld als lid van de Werkgeverscommissie: 

• Björn Rommens (PvdA) 
• Jos Heeren (VLP Roosendaal) 
• Nicole Roeken (CDA) 
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Dhr. Rommens (PvdA) is als enige kandidaat afkomstig uit de oppositie.  
De stemming zal derhalve worden toegespitst op de 2 andere kandidaten, afkomstig uit de coalitie.   
 
De motiveringen van deze kandidaten zijn als separate bijlage gevoegd. 
 
Communicatie    
 
De benoemingsbesluiten zullen op de reguliere wijze worden gepubliceerd en gecommuniceerd.  
 
Bijlagen   

 
1. Korte schriftelijke motivatie van de kandidaten 


