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Instelling bestuurscommissie, taken en bevoegdheden
Op 24 juni 201 1 hebben Provinciale Staten een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 van de
Provinciewet ingesteld en deze belast met de werkgeversfunctie ten aanzien van de Statengriffier en
de medewerkers van de Statengriffie.
In de verordening Werkgeverscommissie Provinciale Staten van Zeeland zijn de bevoegdheden,
samenstelling en werkwijze geregeld. Naast het nemen van personele besluiten is bepaald dat de
commissie zich gaat buigen over HRM-vraagstukken, integriteit en de voorbereiding van voorstellen
aan Provinciale Staten. Verder werd afgesproken dat de commissie met de griffier gaat overleggen
over de werkzaamheden van de griffie. De werkgeverscommissie voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken met de griffier, volgens de jaargesprekkencyclus die bij de Provincie Zeeland
gangbaar is. De griffier geeft leiding aan de overige medewerkers van de Statengriffie. De
werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of
één van de leden dat nodig achten.

Samenstelling en ondersteuning
De voorzitter van de werkgeverscommissie is de heer G.D. Roeland, de leden zijn mevrouw P.C.A. de
Milliano-van den Hemel en de heer W.P.H. Markusse. Mevrouw I.D. Verhage, beleidsmedewerker
personeelsbeleid, biedt ambtelijke ondersteuning.
In verband met haar zwangerschaps- en bevallingsverlof is zij vanaf 1 juli 2014 vervangen door
mevrouw L. de Troije van de afdeling Personeel en Organisatie.

Activiteiten werkgeverscommissie
In 2014 heeft de werkgeverscommissie vier keer vergaderd; op 28 maart, 20 juni, 5 september en op
5 december.

Voor de functies Statengriffier, Statenadviseur A, Statenadviseur B en Medewerker Statengriffie zijn
nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld. Deze procedure is in de afrondende fase. Verwacht wordt dat
de nieuwe beschrijvingen per 5 december 2014 vastgesteld worden.
In 2014 hebben de jaargesprekken plaatsgevonden volgens de bij de Provincie geldende cyclus.
In de vergaderingen van de werkgeverscommissie wordt altijd gesproken over de werkzaamheden
van de Statengriffie in het algemeen en de Statengriffier in het bijzonder. Het onderwerp "Personele
zaken' is een vast onderdeel van de agenda, waarbij de Statengriffier de leden van de
werkgeverscommissie informeert over personele aangelegenheden binnen de Statengriffie.

Buiten de vergaderingen om heeft met name de voorzitter van de werkgeverscommissie zeer
regelmatig contact met de Statengriffier. Daarbij wordt gesproken over personele aangelegenheden,
maar ook over andere onderwerpen m.b.t. het werk.
Zoals afgesproken heeft de voorzitter van de werkgeverscommissie twee maal per jaar een informatief
gesprek met de voorzitter van Provinciale Staten.

Middelburg, 5 december 2014
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