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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-698633962 DOS-2017-
0001335

Onderwerp

Uitstel definitieve plaatsing medewerkers gemeente Molenlanden

 
Advies
1 . Te verlenen uitstel tot en met 31 december 2019 voor het definitief plaatsen van de

medewerkers binnen de gemeente Molenlanden op grond van artikel 59, lid 3 van de Wet
algemene regels herindeling.

2. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Molenlanden over het besluit tot uitstel van de definitieve plaatsing van de medewerkers
binnen de gemeente Molenlanden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot uitstel van de definitieve plaatsing
van de medewerkers binnen de gemeente Molenlanden.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan gemeente Molenlanden - besluit verlenen uitstel definitieve plaatsing medewerkers

gemeente Molenlanden 
- Verzoek Gemeente Molenlanden uitstel definitieve plaatsing personeel oude gemeenten

Molenwaard en Giessenlanden in nieuwe gemeente 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 juli 2019 9 juli 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Op 1 januari 2019 zijn gemeente Molenwaard en Giessenlanden vrijwillig heringedeeld tot

gemeente Molenlanden. De medewerkers van de twee oude gemeenten zijn voorlopig geplaatst

binnen de nieuwe gemeente.

 

Op grond van artikel 59 lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (wet arhi) dient de

voorlopige plaatsing van medewerkers binnen een half jaar (voor 1 juli 2019) omgezet te worden

naar een definitieve plaatsing of een eervol ontslag. GS kunnen deze termijn verlengen met

maximaal een half jaar.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden hebben GS

verzocht om uitstel met een half jaar voor de definitieve plaatsing van de medewerkers. De reden

hiervoor is dat, in goed overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR ) en het Bijzonder

Georganiseerd Overleg (BGO), het college heeft gekozen voor een nieuw organisatiemodel

waardoor het plaatsingsproces vertraging heeft opgelopen. Het college verwacht half november

2019 de medewerkers binnen de gemeente definitief te plaatsen.

 

GS hebben conform de Wet arhi de formele bevoegdheid om tot dit besluit over te gaan. Er zijn

geen argumenten bekend  om het besluit tot verlenging niet te nemen.

 

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. 

Totaalbedrag excl. BTW - € 0,-
Programma                     - n.v.t.
Financiële risico’s           - n.v.t. 

 

Juridisch kader

Het verzoek van de gemeente Molenlanden wordt gedaan op grond van de Wet arhi, artikel 59, lid

3, deze luidt als volgt:

Binnen zes maanden na de datum van herindeling neemt het bevoegde gezag van de gemeente

in dienst waarvan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren voorlopig zijn overgegaan, ten

aanzien van elk van die ambtenaren één van de volgende beslissingen: 

 

a. dat en in welke rang en op welke voet hij in dienst van de gemeente blijft; 

b. dat hij eervol wordt ontslagen. 

De termijn van zes maanden kan door gedeputeerde staten van de betrokken provincie met ten

hoogste zes maanden worden verlengd.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 1 januari 2019 is de wet houdende de Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en

Molenwaard (34 830) in werking getreden. Dit is de grondslag voor de toepassing van artikel 59
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Wet arhi.

 

3 Proces

 

Nadat het besluit genomen is wordt de vastgestelde brief naar het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Molenlanden gestuurd. In het kader van nazorg bij de

heringedeelde gemeenten is er ambtelijk contact over de voortgang van de nieuwe gemeente.

 

4 Participatie

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden hebben het besluit

tot wijziging van het organisatiemodel genomen in nauw overleg met de Bijzondere

Ondernemingsraad (BOR ) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). De wijziging van het

organisatiemodel is oorzaak van de vertraging van het definitief plaatsen van de medewerkers.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de brief die uitgaat naar de gemeente is geen verdere communicatie van toepassing bij dit

besluit.

 


