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Voordracht van het Presidium aan Provinciale Staten betreffende de
actualisering van een aantal regelingen met het oog op de werkgeversrol
van Provinciale Staten.

1. Samenvatting
In verband met voortschrijdende inzichten op het gebied van het
werkgeverschap van Provinciale Staten wordt voorgesteld om een
Verordening rechtspositie Statengriffie vast te stellen, het Reglement van
Orde (RvO) te wijzigen in verband met het mandateren van een aantal
werkgeversbevoegdheden van Provinciale Staten aan het Presidium en een
nieuwe instructie griffier vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld om de
huidige regelingen in te trekken.

2. Doel en wettelijke grondslag
Sinds de invoering van het duale stelsel is in de Provinciewet (Pw) bepaald dat Provinciale Staten
werkgever zijn van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. De huidige regelingen,
een instructie griffier en een delegatiebesluit uitvoering rechtspositieregelingen, stammen uit de tijd
van de invoering van het dualisme. Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat deze regelingen
niet meer in lijn zijn met de huidige inzichten ten aanzien van het werkgeverschap van Provinciale
Staten. Reden waarom het Presidium nu voorstelt de oude regelingen te vervangen en in lijn te
brengen met deze inzichten en werkwijze.
Op grond van artikel 143 Provinciewet kunnen Provinciale Staten verordeningen en wijzigingen
daarop vaststellen nadat zij het college van Gedeputeerde Staten in de gelegenheid hebben
gesteld wensen en bedenkingen te uiten.

3. Procesbeschrijving en planning
Naar aanleiding van het afsluiten van een nieuwe CAO voor de provincies en nieuwe inzichten
over de rechtspositie van de griffie(r) heeft het Presidium besloten te toetsen of de (rechtspositie)
regelingen voor de griffie(r) uit 2003 nog voldoen aan de inzichten op dit gebied anno 2015 en
deze regelingen zo nodig te actualiseren en aan te passen aan de huidige praktijk. Deze
inventarisatie heeft ertoe geleid dat het Presidium nu voorstelt om een verordening rechtspositie
Statengriffie vast te stellen, het RvO te wijzigen in verband met het mandateren van een aantal
werkgeversbevoegdheden van Provinciale Staten aan het Presidium, en een nieuwe instructie
griffier vast te stellen. Later volgt, indien wenselijk, nog een algemeen mandaatbesluit en kunnen
nadere regels worden gesteld over de organisatie van de griffie.
Het college van Gedeputeerde Staten is de gelegenheid geboden om wensen en bedenkingen te
uiten.

4. Begroting
n.v.t..
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5. Inspraak/participatie
n.v.t.

6. Nadere toelichting
Verordening rechtspositie Statengriffie provincie Groningen 2015
Sinds de invoering van het duale stelsel is in de Provinciewet bepaald dat Provinciale Staten
werkgever zijn van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. Dit werkgeverschap houdt
onder andere in het werven en ontslaan van griffiepersoneel, het verlenen van verlof en het voeren
van functioneringsgesprekken met de griffier. Gelet op het feit dat ervan uit moet worden gegaan
dat het praktisch onmogelijk is dat de 43 leden van Provinciale Staten deze taken gezamenlijk
uitvoeren, ligt het voor de hand om deze taken (deels) ergens anders te beleggen.
Op 20 maart 2003 hebben Provinciale Staten met het oog op de werkgeverstaak het
delegatiebesluit uitvoering rechtspositieregelingen vastgesteld. Met deze regeling is (een deel van)
de bevoegdheid tot het uitvoeren van de regelingen van de rechtspositie ten behoeve van het
personeel dat door Provinciale Staten wordt benoemd, geschorst en ontslagen, gedelegeerd aan
Gedeputeerde Staten. Voortschrijdend inzicht en ingewonnen adviezen hebben echter tot de
conclusie geleid dat de werkgeverstaken van Provinciale Staten niet overdraagbaar zijn aan een
bestuursorgaan waarvan Provinciale Staten geen deel uitmaken, zoals Gedeputeerde Staten. Dit is
in het kader van de dualisering niet zuiver en daarom wordt voorgesteld om deze regeling in te
trekken.
De voor het onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten vallende personeel geldende
arbeidsvoorwaardenregelingen en uitvoeringsregels zijn niet automatisch van toepassing op de
medewerkers van de griffie. Met het delegatiebesluit uitvoering rechtspositieregelingen uit 2003
werd onder meer beoogd te borgen dat de (rechtspositie) regelingen die gelden voor het onder
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten vallende personeel, ook gelden voor de griffier en
de op de griffier werkende medewerkers.
Nu om voornoemde redenen wordt voorgesteld om deze regeling in te trekken, stelt het Presidium
voor om een Verordening rechtspositie Statengriffie provincie Groningen vast te stellen. Met deze
verordening worden alle thans geldende (rechtspositie) regelingen voor het onder
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten vallende personeel, eenduidig van toepassing
verklaard op het griffiepersoneel. Daarnaast zijn artikelen opgenomen op grond waarvan de
wijziging en de intrekking van bestaande regelingen, of de invoering van nieuwe regelingen
eveneens voor de griffie geldt. Een en ander behoudens andersluidende besluitvorming door de
Staten. Een dergelijke afwijking zou via een voorstel van het Presidium als werkgeverscommissie
aan Provinciale Staten kunnen worden voorgelegd. Indien Provinciale Staten daar niet binnen zes
weken toe besluiten, worden de (rechtspositie) regelingen geacht te zijn vastgesteld door
Provinciale Staten op hetzelfde moment als waarop ze zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten .
Wijziging van artikel 13 van het Reglement van Orde
In het delegatiebesluit uitvoering rechtspositieregelingen is (een deel van) de bevoegdheden van
Provinciale Staten overgedragen aan het Presidium/ de voorzitter of de griffier. Daarbij kan worden
gedacht aan beloningsbeslissingen, verlofverlening, het beoordelen, het opleggen van een
disciplinaire straf en het vaststellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Met het intrekken van
dit delegatiebesluit uit 2003, komen deze bevoegdheden weer bij Provinciale Staten te liggen.
Zoals eerder aangegeven is het niet goed werkbaar om alle taken en bevoegdheden in het kader
van het werkgeverschap te laten uitoefenen door alle leden van PS. Met de wijziging van het
Reglement van Orde worden de werkgeverstaken van Provinciale Staten (deels) gemandateerd
aan het Presidium. Verder is voorzien in de mogelijkheid om, conform de huidige werkwijze, dit
neer te leggen bij een vertegenwoordiging uit het Presidium, bestaande uit de voorzitter van PS en
maximaal twee andere vertegenwoordigers (uit het Presidium). De voorzitter PS heeft met het oog
op de intensieve samenwerking met de griffier een adviserende rol.
Het mandaat aan het Presidium ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Een aantal
werkgeversbevoegdheden kunnen op grond van de aard van deze bevoegdheden of de wet niet
worden overgedragen. Het gaat om het benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier (artikel
104 Pw), de vervanging van de griffier (104d Pw), het vaststellen van een instructie griffier (104a
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Pw), het vaststellen van een organisatieverordening voor de griffie (104e) en het nemen van een
(voorgenomen) reorganisatiebesluit. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich hier uit
de aard van de bevoegdheid ook niet voor.
Voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van het griffiepersoneel is de griffier
momenteel bevoegd. Het gaat bijvoorbeeld om het verlenen van verlof, het ontslag van
medewerkers, beslissingen over belonen en ontwikkelen etc. Het Presidium is voornemens aan de
griffier de bevoegdheid te mandateren alle besluiten te nemen op rechtspositioneel gebied ten
aanzien van het op de griffie werkende personeel, met uitzondering van de besluiten tot onvrijwillig
ontslag en disciplinaire maatregelen. Deze zijn voorbehouden aan het Presdium.
De wijziging van het RvO kan in werking treden de dag na besluitvorming in Provinciale Staten.
Plaatvervanging Statengriffier
Gelet op artikel 104d Pw, dat gaat over de vervanging van de griffier, wordt voorgesteld om de
aanwijzing door de griffier van twee plaatsvervangend Statengriffiers te bekrachtigen.
Algemeen mandaatbesluit Statengriffie
Verder stelt het Presidium voor om te besluiten indien gewenst (in de toekomst) een algemeen
mandaatbesluit vast te stellen. Middels een algemeen mandaatbesluit voor de statengriffie kunnen
meer of minder specifiek bevoegdheden worden gemandateerd aan de griffier die formeel bij
Provinciale Staten liggen, maar in de dagelijkse praktijk sneller en efficienter door de griffier
kunnen worden uitgeoefend. Een voorbeeld hiervan is het sturen van een ontvangstbevestiging.
Zeer recent heeft het college van Gedeputeerde Staten een nieuw mandaatbesluit vastgesteld.
Gezien de ontwikkeling hiervan wordt op dit moment geen algemeen mandaatbesluit aan u
voorgelegd. Mede aan de hand van het GS mandaatbesluit kan worden bezien of het wenselijk is
om voor de Statengriffie een algemeen mandaatbesluit vast te stellen.
Instructie griffier provincie Groningen 2015
Volgens de Provinciewet staat de griffier Provinciale Staten en de door hen ingestelde commissies
bij de uitoefening van hun taak terzijde. Hoe daar invulling aan wordt gegeven is overgelaten aan
Provinciale Staten die hiervoor een instructie griffier vaststellen. In deze instructie worden nadere
regels over de taak en bevoegdheden van de griffier vastgelegd. De huidige instructie stamt uit
2003. Voorgesteld wordt om de huidige instructie uit 2003 in te trekken en een nieuwe instructie
vast te stellen, welke op hoofdlijnen gelijk is aan de instructie uit 2003, met een enkele aanvulling
op onderdelen waarover in de loop van de tijd meer duidelijkheid is ontstaan. Bijvoorbeeld het feit
dat de griffier op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bestuurder is in de zin van
de WOR met betrekking tot het personeel dat door of vanwege provinciale Staten is aangesteld.
In de nieuwe instructie is een artikel opgenomen over de invulling hiervan. Verder is in artikel 8 een
artikel opgenomen over de benoeming van de plaatsvervangend griffiers. Ook is, conform de
huidige praktijk, een lid opgenomen over het feit dat de griffier gevraagd en ongevraagd advies kan
geven. Bijgaand een voorstel voor een nieuwe instructie voor de griffer.
Voor de goede orde wordt u erop geattendeerd dat er bij deze voordracht drie separate besluiten
zijn gevoegd, te weten:
De vaststelling van een Verordening rechtspositie Statengriffie provincie Groningen 2015
De wijziging van artikel 13 van het Reglement van Orde
De vaststelling van een instructie griffier provincie Groningen 2015
Over deze voordracht is extern juridisch advies ingewonnen. De voordracht is in lijn met het advies.

7. Geheimhouding
n.v.t.

8. Voorstel
Het Presidium stelt u voor de in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluiten vast te stellen.

16-3

Groningen, 4 maart 2015
Het Presidium van Groningen:

M.J. van den Berg

, voorzitter.

.

Behandeld door : A.L. Meeske
Telefoonnummer: 050- 316 4018
e-mail
: a.l.meeske@provinciegroningen.nl
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Nr. (ag.pt. PS, wordt door de griffie ingevuld)

16/2015

Provinciale Staten van Groningen:
Gelezen de voordracht van het Presidium van 4 maart 2015, nummer 2015-09859, SG;
Gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet en artikel 104e van de Provinciewet;

Besluiten:

I. Het Delegatiebesluit uitvoering rechtspositieregelingen van 20 maart 2003 in te trekken met
ingang van de datum van inwerkingtreding van onderstaande verordening;
II. Een Verordening rechtspositie Statengriffie provincie Groningen vast te stellen, luidende:
Artikel 1
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, de bijbehorende uitvoeringsregelingen
en alle overige (rechtspositie) regelingen die zijn vastgesteld vóór datum van inwerkingtreding
van deze verordening voor het ambtelijk personeel van de provincie Groningen (dat onder de
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten valt), en zoals deze gelden op de datum van
inwerkingtreding van deze verordening, zijn ook van toepassing op de Statengriffier en de
medewerkers van de Statengriffie die door of vanwege Provinciale Staten zijn benoemd.
Artikel 2
In de uitoefening van onder de in artikel 1 vallende (rechtspositie) regelingen ten aanzien van
de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie treden in plaats van:
‐ Gedeputeerde Staten: Provinciale Staten
‐ Het Directieteam: het Presidium
‐ De Provinciesecretaris: de Statengriffier
Artikel 3
De wijzigingen van de onder artikel 1 vallende (rechtspositie) regelingen, alsmede nieuwe
(rechtspositie) regelingen of - besluiten die worden vastgesteld voor het onder
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten vallende personeel, na het moment waarop het
onderhavige besluit is genomen, zullen op gelijke wijze van toepassing zijn op de Statengriffier
en de medewerkers van de Statengriffie, tenzij Provinciale Staten anders besluiten. Het
bepaalde in artikel 2 van dit besluit is op deze gewijzigde of nieuwe regelingen van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
De door Gedeputeerde Staten of de Provinciesecretaris op grond van de in artikel 1 en 3
bedoelde (rechtspositie) regelingen genomen generieke besluiten en vastgestelde nadere
regelingen zijn op gelijke wijze van toepassing op de Statengriffier en de medewerkers van de
Statengriffie, voor zover daarvan niet door Provinciale Staten, dan wel krachtens door
Provinciale Staten gegeven mandaat wordt afgeweken.
Artikel 5
Indien één van de in artikel 1, 3 en 4 bedoelde regelingen komt te vervallen, zal deze tevens
vervallen voor de Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie, tenzij Provinciale
Staten anders besluiten.
Artikel 6
Gedeputeerde Staten of de Provinciesecretaris stellen het Presidium binnen twee weken in
kennis van de onder 3, 4 en 5 genomen besluiten.
Artikel 7
Op advies van het Presidium, kunnen Provinciale Staten binnen 6 weken na de kennisgeving
aan het Presidium besluiten een (rechtspositie) regeling niet van toepassing te laten zijn op de
Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie. Na het ongebruikt verstrijken van de
termijn van 6 weken, wordt de door Gedeputeerde Staten vastgestelde (rechtspositie) regeling
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geacht mede te zijn vastgesteld door Provinciale Staten voor de Statengriffier en de
medewerkers van de Statengriffie.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie Statengriffie provincie Groningen
2015.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal blad
III. Dit besluit bekend te maken door publicatie in het Provinciaal Blad

Groningen, (datum)
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter

, griffier
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Nr. (ag.pt. PS, wordt door de griffie ingevuld)

16/2015

Provinciale Staten van Groningen:
Gelezen de voordracht van het Presidium van 4 maart 2015, nummer 2015-09859, SG;
Gelet op artikel 16 en artikel 104d, eerste lid, van de Provinciewet;

Besluiten:
I. Aan artikel 13 van het Reglement van orde PS provincie Groningen 2015 een nieuw vijfde lid
toe te voegen, de huidige leden 5 tot en met 8 om te nummeren tot 6 tot en met 9, zodat artikel
13 als volgt komt te luiden:
Artikel 13 Presidium
1. Er is een Presidium bestaande uit de voorzitter van Provinciale Staten, de fractievoorzitters
en de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, indien deze geen fractievoorzitter
is. Bij afwezigheid van een fractievoorzitter, wordt diens plaats ingenomen door zijn
vervanger.
2. Het Presidium kan geen besluiten nemen, indien niet meer dan de helft van zijn leden of hun
plaatsvervangers aanwezig is; bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
3. Andere leden van Provinciale Staten kunnen door de voorzitter worden uitgenodigd om aan
de vergaderingen van het Presidium deel te nemen; zij hebben een adviserende stem.
4. Het Presidium is in ieder geval belast met het doen van behandelvoorstellen aan Provinciale
Staten, het opstellen van de raming van de uitgaven van Provinciale Staten, het beheer van
de geldelijke middelen van Provinciale Staten, het adviseren van Provinciale Staten bij
inschakeling van externe deskundigen, het doen van voorstellen tot wijziging van het
reglement van orde, het aansturen van de griffier en de griffiemedewerkers, het aanwijzen
van zitplaatsen voor de uitgenodigde gedeputeerden en de secretaris en overige personen
in de vergaderzaal en het toewijzen van kamers aan de fracties.
5. a. Het Presidium oefent als werkgeverscommissie het werkgeverschap uit ten aanzien van
de griffier en de overige op de griffie werkende medewerkers.
b. Met het oog hierop mandateren Provinciale Staten de bevoegdheden die rechtstreeks
voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door Provinciale
Staten vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 104 tot en met 104e
van de Provinciewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in 104, 104a,
tweede lid, 104d, eerste lid, en 104e, eerste lid, van de Provinciewet aan het Presidium.
c. Tot de bevoegdheid van het Presidium behoren ook de voorbereiding en uitvoering van
de overige tot het werkgeverschap van Provinciale Staten behorende besluiten en
regelingen.
d. Voor de dagelijkse gang van zaken kan het Presidium een delegatie uit haar midden
aanwijzen, bestaande uit de voorzitter van het Presidium als voorzitter en adviseur en
maximaal twee andere vertegenwoordigers, die kunnen worden belast met:
- Het voorbereiden van door het Presidium aan Provinciale Staten voor te leggen
voorstellen inzake aanstelling en ontslag van de Statengriffier;
- Het doen van voorstellen aan het Presidium betreffende de rechtspositie van de
Statengriffier en de medewerkers van de Statengriffie;
- Het voorbereiden van rechtspositionele besluiten ten aanzien van medewerkers van
de Statengriffie, waarvan de bevoegdheid door Provinciale Staten aan het Presidium
is gemandateerd;
- Het voeren van functioneringsgesprekken met de Statengriffier;
- Het voeren van overleg met de Statengriffier over de bedrijfsvoering van de
Statengriffie en de voortgang van de werkzaamheden.
e. In het Presidium kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de werkwijze ten
aanzien van het werkgeverschap van Provinciale Staten.
f. Het Presidium kan een deel van de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien
van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier. Hieronder wordt in ieder geval
begrepen het nemen van beslissingen ter uitvoering van de bepalingen van de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de bijbehorende
uitvoeringsregelingen, met uitzondering van de besluiten tot onvrijwillig ontslag en
disciplinaire maatregelen
6. De agenda en de vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar.
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7. De voorzitter en de leden van Provinciale Staten ontvangen een publicabele besluitenlijst
van de vergadering.
8. Het Presidium is aan Provinciale Staten verantwoording verschuldigd over het door hem
gevoerde beleid.
9. De griffier woont de vergaderingen van het Presidium bij en is belast met de uitvoering van
de besluiten van het Presidium.
II. Dit besluit tot wijziging van het Reglement van Orde PS provincie Groningen treedt in werking
met ingang van de dag na besluitvorming in Provinciale Staten.
III. Op grond van artikel 104d van de Provinciewet als plaatsvervangend Statengriffiers te
benoemen: J. Bordewijk (eerste plaatsvervanger) en A.L. Meeske (tweede plaatsvervanger).
IV. Een algemeen mandaatbesluit voor de Statengriffie vast te stellen, voor zover dit wenselijk is.

Groningen, (datum)
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter

, griffier
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Nr. (ag.pt. PS, wordt door de griffie ingevuld)

16/2015

Provinciale Staten van Groningen:
Gelezen de voordracht van het Presidium van 4 maart 2015, nummer 2015-09859, SG;
Gelet op artikel 104a, tweede lid, van de Provinciewet;

Besluiten:

I. De Instructie griffier van 20 maart 2003 in te trekken;
II. Een instructie voor de griffier vast te stellen, luidende:
Artikel 1 De plaats in de organisatie
De griffier wordt op grond van artikel 104 van de Provinciewet door Provinciale Staten
benoemd. De griffier is de eindverantwoordelijke functionaris voor de griffie.
Artikel 2 Algemene ondersteuning
1. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van Provinciale Staten,
van de organen van Provinciale Staten en de leden van de Provinciale Staten als bedoeld in
artikel 104a, eerste lid, van de Provinciewet.
2. De griffier doet het Presidium voorstellen voor de organisatie van de werkzaamheden en
werkprocessen van Provinciale Staten, het Presidium, het Seniorenconvent en de griffie.
3. De griffier adviseert Provinciale Staten met betrekking tot het tot stand komen van een
(strategische) lange termijnagenda en bij de invulling van hun rol in de beleid- en
beheerscyclus.
4. De griffier adviseert Provinciale Staten en haar organen bij de kaderstellende,
volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
5. De griffier verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan Provinciale Staten, aan
de Statenfracties en de individuele leden van Provinciale Staten en de door Provinciale
Staten ingestelde commissies.
6. De griffier ondersteunt Provinciale Staten bij de communicatie met burgers en adviseert
Provinciale Staten over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid van
Provinciale Staten.
7. De griffier adviseert over en begeleidt onderzoeken in het kader van de kaderstellende en
controlerende functie van Provinciale Staten
8. De griffier ondersteunt Provinciale Staten over de inhoud en toepassing van
Stateninstrumenten.
Artikel 3 Agendering
De griffier, daarbij geholpen door zijn medewerkers, ondersteunt Provinciale Staten en zijn
commissies bij de voorbereiding en het vaststellen van de agenda van de Staten- en
commissievergaderingen.
Artikel 4 Vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies
1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van Provinciale Staten en draagt zorg voor een
goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
2. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda en overige stukken aan
de leden van Provinciale Staten en de Statencommissies.
3. De griffier dan wel een griffiemedewerker is aanwezig bij de vergaderingen van de
Statencommissies en ziet erop toe dat een goede en tijdige verslaglegging van de
vergadering plaatsvindt.
4. De ondersteuning betreft zowel commissies op grond van artikel 80, 81 en 82 als artikel
151a van de Provinciewet.
5. De griffier draagt er zorg voor dat de beslissingen van Provinciale Staten bekend worden bij
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en externen.
6. Indien een beslissing van Provinciale Staten gelet op haar aard niet door Gedeputeerde
Staten of de Commissaris van de Koning zal worden uitgevoerd, heeft de griffier mandaat,
volmacht dan wel machtiging tot die uitvoering.
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Artikel 5 Ondersteuning Presidium en Seniorenconvent
1. De griffier draagt zorg voor de voorbereiding, is aanwezig bij de vergaderingen van het
Presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
De griffier ziet erop toe dat de leden van het Presidium zo spoedig mogelijk de verslagen
van vergaderingen van het Presidium ontvangen.
2. De griffier draagt zorg voor de voorbereiding en is aanwezig bij de vergaderingen van het
Seniorenconvent en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de
vergaderingen. De griffier ziet erop toe dat de leden van het Seniorenconvent zo spoedig
mogelijk de verslagen van vergaderingen van het Seniorenconvent ontvangen.
3. Indien gewenst draagt de griffier zorg voor aanvullende ondersteuning van het Presidium en
het Seniorenconvent.
Artikel 6 Bijstand voorzitter Provinciale Staten, het Presidium en het Seniorenconvent
De griffier 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, het Presidium
en het Seniorenconvent.
Artikel 7 Bijstand voorzitters Statencommissies
De griffier draagt zorg voor ondersteuning van de voorzitters van de Statencommissies bij hun
zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de
Statencommissies.
Artikel 8 De griffie
1. De griffier geeft leiding aan de griffie.
2. De medewerkers van de griffie ondersteunen de griffier bij de uitoefening van zijn taken.
3. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.
4. De griffier draagt zorg voor zijn vervanging en bereidt de benoeming door Provinciale Staten
van 1 of 2 plaatsvervangend griffiers voor.
5. Bij afwezigheid van de griffier worden zijn taken waargenomen door de plaatsvervangend
griffier
6. In de vergaderingen van de Statencommissies fungeert een daartoe aangewezen
medewerker van de griffie als commissiegriffier.
Artikel 9 Financiën
1. Provinciale Staten stellen jaarlijks de begroting van de griffie vast.
2. De griffier draagt zorg voor het beheer van de middelen.
Artikel 10 Ambtelijke bijstand
De griffier draagt er, met inachtneming van het Reglement van Orde PS provincie Groningen
gestelde over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, zorg voor dat de leden van
Provinciale Staten desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen.
Artikel 11 Overleggen en contacten
1. De griffier, de secretaris en de voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
voeren periodiek overleg.
2. De griffier neemt deel aan alle overleggen binnen de provinciale organisatie en daarbuiten,
die dienstig zijn voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en haar organen. Zo nodig
treedt de griffier op als vertegenwoordiger van Provinciale Staten.
3. De griffier zoekt en onderhoudt contacten met burgers, organisaties, bedrijven, media en
andere overheden voor zover dat dienstig geoordeeld wordt voor het functioneren van de
Provincie.
Artikel 12 Bestuurder Wet op de ondernemingsraden
De griffier kan met de Provinciesecretaris afspraken maken over het overleg met de
ondernemingsraad, alsmede de uitoefening van eventuele overige in de Wet op de
ondernemingsraden aan de bestuurder opgedragen bevoegdheden.
Artikel 13 Aansturing en verantwoording griffier
1. De griffier wordt in zijn werkzaamheden rechtstreeks aangestuurd door het Presidium dat
functioneert als werkgeverscommissie namens Provinciale Staten.
2. De griffier legt ten aanzien van de uitoefening van zijn functie verantwoording af aan het
Presidium en Provinciale Staten.
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Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden
1. In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist het Presidium.
2. Het Presidium kan besluiten een geval waarin deze instructie niet voorziet voor te leggen
aan Provinciale Staten.
Artikel 15 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Instructie griffier provincie Groningen 2015.
Artikel 16 Inwerkingtreding
Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag na besluitvorming in Provinciale Staten.
III. Dit besluit bekend te maken door publicatie in het Provinciaal Blad

Groningen, (datum)
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter

, griffier
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