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Commissie Openbaar
BBVnummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gelezen het advies van het presidium van 23 januari 2017;

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

Overwegende dat in 2016 door het Algemeen Bestuur van de BAR-Organisatie een aantal 
rechtspositieregelingen zijn gewijzigd, ingetrokken of vastgesteld;

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

Overwegende dat over de wijzigingen in de CAR-UWO overeenstemming is bereikt met het 
Georganiseerd Overleg (GO) of de Ondernemingsraad;

Overwegende dat een toelichting op de beslispunten achteraan dit besluit is opgenomen;

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

BESLUIT:

1. de gewijzigde Stageregeling (verseonnr. 1173331) en de regeling werkervaringsplaatsen 
(verseonnr. 1173332) vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2016;

2. de regeling Individueel Keuzebudget (verseonnr. 1173333) vast te stellen met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2017 onder gelijktijdige intrekking van regeling “Uitruil eindejaarsuitkering 
- vergoeding woon-werkverkeer” en “Regeling Flexibele arbeidsvoorwaarden”;

3. de gewijzigde Verlofregeling (verseonnr. 1173334) vast te stellen met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2017;

4. de gewijzigde regeling Nevenwerkzaamheden (verseonnr. 1173335) vast te stellen met 
terugwerkende kracht per 1 juni 2016.

met dien verstande dat:

daar waar staat “het Algemeen Bestuur (van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie)" 
dient te worden gelezen “de raad van de gemeente Albrandswaard”;
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daar waar staat “Het Dagelijks Bestuur (van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie)’’ 
dient te worden gelezen “de raad van de gemeente Albrandswaard’’ of bij delegatie “de 
werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard”;

daar waar staat “Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie" of “BAR-organisatie" dient te 
worden gelezen “gemeente Albrandswaard”;

daar waar staat “BAR-directieraad” of “BAR-directieteam” dient te worden gelezen “de raad van de 
gemeente Albrandswaard” of bij delegatie “de werkgeverscommissie van de raad van de 
gemeente Albrandswaard”;

daar waar staat “de werkgever” dient te worden gelezen “de raad van de gemeente 
Albrandswaard” of bij delegatie “de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente 
Albrandswaard”;

daar waar staat “de leidinggevende”, “de domeindirecteur" of “het afdelingshoofd” dient te worden 
gelezen “de raad van de gemeente Albrandswaard” of bij delegatie “de werkgeverscommissie van 
de raad van de gemeente Albrandswaard” of bij mandaat “de griffier";

en daar waar staat “gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo 
Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie” deze verwijzing vervalt.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
30 januari 2017.

n» nriffior De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner
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TOELICHTING WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELINGEN GRIFFIE ALBRANDSWAARD

1. Stageregeling (verseonnr. 1173331) en Regeling werkervaringsplaatsen (verseonnr. 1173332)
In de CAR-UWO stonden bepalingen om werkzoekende jongeren van 16 tot 25 jaar een kans te bieden om 
werkervaring op te doen via een leerwerkbaan of een instapplan. Echter gaven deze afspraken de 
organisaties onvoldoende ruimte om werkzoekende jongeren een kans te bieden. Om hier verandering in 
aan te brengen zijn de oude bepalingen vervangen door twee nieuwe artikelen (1:2a Stageplaats en 1:2b 
Werkervaringsplaats).

Een stageplaats is bedoeld voor personen die in het kader van een opleiding/onderwijs praktijkervaring op 
willen doen. De werkervaringsplaats is bedoeld voor personen die op eigen initiatief werkervaring willen 
opdoen. Dit kan voor de duur van maximaal zes maanden. Deze periode kan eenmalig verlengd worden 
met een periode van zes maanden. Het leren en opdoen van werkervaring staat voorop.

Door de wijzigingen in de CAR-UWO was het nodig om de lokale stageregeling (2014) aan te passen en een 
aparte regeling voor werkervaringsplaatsen op te stellen. De regelingen treden met terugwerkende kracht 
in werking per 1 januari 2016.

2. Regeling Individueel Keuzebudget (verseonnr. 1173333)
In de IKB-regeling van de CAR-UWO is de mogelijkheid opgenomen voor de werkgever om aanvullende 
bronnen en bestedingsdoelen aan de IKB-regeling toe te voegen. Deze aanvullende bronnen en 
bestedingsdoelen moeten dan in een lokale regeling Individueel Keuzebudget worden opgenomen.

Met de invoering van de IKB-regeling komt hoofdstuk 4a van de CAR-UWO (Uitwisselen van 
arbeidsvoorwaarden, oftewel de "cafetariaregeling") te vervallen. De twee rechtspositieregelingen die zijn 
gebaseerd op dit hoofdstuk, te weten de regeling "Uitruil eindejaarsuitkering - vergoeding woon
werkverkeer" en "Regeling Flexibele arbeidsvoorwaarden" komen te vervallen. De voorzieningen uit deze 
regelingen zijn vertaald naar de nieuwe "Regeling Individueel Keuzebudget". De voorzieningen voor de 
medewerkers zijn hiermee onveranderd gebleven.

De rechtspositieregeling Individueel Keuzebudget treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 
januari 2017 onder gelijktijdige intrekking van de rechtspositieregelingen "Uitruil eindejaarsuitkering - 
vergoeding woon-werkverkeer" en "Regeling Flexibele arbeidsvoorwaarden".

3. Verlofregeling (verseonnr. 1173334)
In de verlofregeling zijn de volgende wijzigingen verwerkt;

De verlofregeling is aangepast als gevolg van de Europese regelgeving over wettelijk en bovenwettelijk 
verlof en de verval- en verjaringstermijnen (LOGA-circulaire ECWGO/U201401851 van 2 oktober 
2014). Voor de volledigheid wordt in deze regeling verwezen naar de afspraken in de CAR-UWO, zoals 
het onderscheid tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof (artikel 2) en de verval/verjaringstermijn 
(artikel 9) van het vakantieverlof;
Naar aanleiding van LOGA-circulaire ECWGO/U201600995 van 29 juni 2016 over de IKB-regeling is 
hoofdstuk 4a (Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden) per 1 januari 2017 geschrapt. De mogelijkheid tot 
het verkopen van verlof (artikel 4al) is verplaatst naar artikel 3:36 (verkoop van vakantie-uren) van de 
CAR-UWO. Het kopen van verlof is met de inwerkingtreding van de IKB regeling uitgebreid. Met de 
inwerkingtreding van het IKB vervalt 14,4 uur bovenwettelijk verlof (CAR-UWO);
De ondernemingsraad (5 april 2016) heeft ingestemd met de aanwijzing van 5 Mei in lustrumjaren als 
verplichte vrije dag waarvoor de medewerker het (feestdagen)verlof opneemt dat nodig is volgens 
zijn/haar werkritme. De verplichte vrije dag op 5 mei in lustrumjaren is in de verlofregeling 
opgenomen, onder voorbehoud van het besluit van het bevoegd gezag van de gemeente
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Albrandswaard (en de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht) om de gemeentelijke locaties op 5 mei 
in lustrumjaren te sluiten.

De gewijzigde verlofregeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

4. Regeling Nevenwerkzaamheden (verseonnr. 1173335)
De regeling Nevenwerkzaamheden is gewijzigd omdat de procedure van aan- en afmelding van 
nevenwerkzaamheden is gewijzigd van een papieren formulier naar een digitaal formulier. Dit betreft een 
administratieve wijziging.

De gewijzigde regeling treedt met terugwerkende kracht per 1 juni 2016 in werking.
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