
Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Wijzigingen CAR-UWO 2015 
griffie gemeente Albrandswaard 

Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

1052199 
Commissie: Openbaar: 

Openbaar 
BBVnummer: 1052190 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het presidium van 12 januari 2016 met kenmerk 1052193; 

Overwegende dat gemeente Albrandswaard is aangesloten bij de CAR-UWO, de collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) voor gemeenten; 

Overwegende dat op 16 september 2013 de raad heeft besloten de arbeidsvoorwaarden 
(rechtspositieregelingen) van de gemeenschappelijke regeling BAR van overeenkomstige toepassing 
te verklaren op het personeel van de griffie Albrandswaard (besluitnr. 132637); 

Overwegende dat wijzigingen in de rechtspositieregelingen echter pas rechtskracht krijgen op het 
moment dat deze worden vastgesteld door het bevoegd orgaan; 

Overwegende dat de wijzigingen in de rechtspositieregelingen van de gemeenschappelijke regeling 
BAR-organisatie door het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie zijn vastgesteld, nadat 
overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad of het georganiseerd overleg. 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 1:3 en artikel 1:3a van de CAR-UWO; 

BESLUIT: 

de wijzigingen, zoals opgenomen in de navolgende LOGA-brieven, vastte stellen: 
1. LOGA-brief van 26 januari 2015 met kenmerk U201402159 over de aanpassing van de 

verplaatsingskostenregeling voor verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 2015 (138964); 
2. LOGA-brief van 17 februari 2015 met kenmerk U201500231 over het herstel/ de correctie van 

redactionele onvolkomenheden in de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 
(148716); 

3. LOGA-brief van 1 mei 2015 met kenmerk U201500750 waarin LOGA-partijen hun besluit 
mededelen om de invoering van het Individueel Keuzebudget uit te stellen van 1 januari 2016 naar 
1 januari 2017 (1051236); 

4. LOGA-brief van 1 mei 2015 met kenmerk U201500764 over de wijzigingen in de 
leeftijdsafhankelijke factoren van het FLO-overgangsrecht per 1 januari 2015 (179774); 

5. LOGA-brief van 23 juni 2015 met kenmerk U201501087 over de wijzigingen in de CAR-UWO 
i.v.m. de wijzigingen Wet arbeid en zorg per 1 juli 2015 (594821); 
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6. LOGA-brief van 13 juli 2015 met kenmerk U201501192 over de eenmalige uitkeringen per 1 
oktober 2015 en 1 juli 2016, voortvloeiend uit de LOGA afspraak over de besteding van de vrijval 
van pensioenpremie (985317); 

7. LOGA-brief van 5 juni 2015 met kenmerk U201500965 over het nieuwe hoofdstuk 3 
(beloningshoofdstuk) van de CAR-UWO per 1 januari 2016 (192800); 

8. LOGA-brief van 7 juli 2015 met kenmerk U201501194 over het overgangsrecht en toelichting 
hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 (983878); 

9. LOGA-brief van 7 september 2015 met kenmerk U201501380 over de arbeidsvoorwaarden 
garantiebanen per 1 september 2015 (1005730). 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
8 februari 2016. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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