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Vast te stellen de functiebeschrijvingen 2591 en 2592, respectievelijk Gemeentesecretaris/Algemeen 
directeur en Adjunct Gemeentesecretaris/directeur.
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HuizenGemeente

Toelichting:

Daarna volgt nog een waarderingsadvies, dat ook aan het college zal worden voorgelegd.

M. Vergnes

Zie voor nota: vervolgvel 11-12-2020/Collegevoorstel vaststelling directiefuncties 9-12-20

Financiën
Personeel en organisatie,

Communicatie
Vastgestelde functiebeschrijvingen worden schriftelijk medegedeeld aan de directieleden.

Bijlagen
Functiebeschrijvingen 2591 en 2592, respectievelijk Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en 
Adjunct Gemeentesecretaris/directeur.

Kaders
Regeling procedure functiewaardering Huizen 2000, CAO Gemeenten.

Financiën 
nvt

Argumentatie
Als onderdeel van de herijking van de functiewaardering, die in gang is gezet met het aanpassen van de 
inschaling van directiefuncties, worden de leidinggevende functies binnen de gemeente Huizen opnieuw 
beschreven en gewaardeerd. Een nieuwe beschrijving van de directiefuncties maakt hiervan onderdeel uit. 
Conform de regeling is het college van B&W bevoegd om de directiefuncties vast te stellen.

Alternatieven 
nvt

Aanleiding
In 2017 is het directiemodel ingevoerd. Dit heeft betekend dat de rol en verantwoordelijkheden van 
afdelingshoofden zijn veranderd t.o.v. de situatie in het dienstenmodel. De functies van directie, 
afdelingshoofden en teamleiders zijn hierna niet opnieuw beschreven of gewaardeerd. Dit was binnen het 
functiehuis van de gemeente Huizen een achterstallig punt.

Op 22-5-2018 heeft het college besloten de inschaling van de directiefuncties aan te passen. Hierdoor is de 
situatie ontstaan dat de conversietabel van ons functiewaarderingssysteem moet worden herijkt. Het 
college heeft hiervoor ook opdracht gegeven, hetgeen later in een CMT-voorstel (Z.092848, d.d. 8-5-2019) 
door de directie is bevestigd. Door de aard van de opdracht is er voor gekozen om dit te beleggen bij een 
externe partij. Dit is uitbesteed aan bureau BuitenhekPlus, als enige licentiehouder van ons 
functiewaarderingssysteem.

Voor het vaststellen van de aangepaste conversietabel volgt nog een separaat collegevoorstel. Dit in 
verband met de verplichting over dat onderwerp in het Lokaal Overleg met de vakbonden te treden.

Uitvoering en evaluatie 
nvt


