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Motie 
 
 
 
Raadsvoorstel  : 
Agendapunt No. 5:  Vaststellen Programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 
 
 
De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 6 november 2012 
 
Overwegende dat: 
 

1. Biddag en dankdag in de Staphorster samenleving een bijzondere plaats innemen, en dat op 
deze dagen zijn veel bedrijven en winkels gesloten zijn; 

2. De SGP bij de algemene beschouwingen op 30 oktober jl.  opgeroepen heeft tot twee 
verplichte roostervrije dagen voor het gemeentepersoneel op biddag en dankdag, waarop 
geen positief antwoord is gekomen; 

3. In het verleden sprake is geweest van het afstemmen van arbeidsvoorwaarden met 
buurgemeenten, waarbij het openstellen van de achterdeur voor de ambtenaar die op die dag 
zou willen werken nog een mogelijkheid was omdat  ambtenaren van andere gemeenten kon 
niet worden geweigerd op biddag en dankdag werkzaamheden te verrichten. Deze beoogde 
afstemming van arbeidsvoorwaarden is echter uitgebleven, waarmee dit argument als reden 
voor het openstellen van het gemeentehuis ook is vervallen. 

 
 
 
Roept het college op, om: 
in overleg te gaan met het personeel in de daartoe geëigende vormen van overleg (zoals 
Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg) om ten aanzien van biddag en dankdag overeen te 
komen dat:  
 

1. Op de biddag en dankdag het gemeentehuis geheel gesloten blijft; 
2. Dat op biddag en dankdag niet wordt gewerkt, waarvoor men 2 verplichte roostervrije dagen 

dient op te nemen; 
3. Hiervoor de compensatie van 8 uur in 2013 en 4 uur in 2014 en in 2015, wel blijft bestaan. 

Deze compensatie geldt niet voor nieuwe medewerkers. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
De fractie van de SGP, 
 
K. Slager J. Visscher L. Talen A. den Ouden  L. Mulder 
 
 
 
 
Deze motie is aanvaard met 11 stemmen voor (SGP, CDA en GB)  en 6 stemmen tegen (CU en 
PvdA). 
 
De ChristenUnie was voornemens zich van stemming te onthouden maar de burgemeester gaf aan 
dat zij hun oordeel over de motie moesten geven. Toen heeft die fractie tot onze verbazing tegen deze 
motie gestemd, terwijl juist zij de laatste jaren altijd aangegeven hebben het liefst de situatie te laten 
zoals die nu ook is (gemeentehuis gesloten en het personeel vrij met doorbetaling van salaris). 


