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De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gelezen het advies van het presidium van 12 juni 2018;

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

Overwegende dat de gemeente Albrandswaard daarmee gebonden is aan de, in het Landelijk Overleg 
Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) overeengekomen, inhoud en wijzigingen van de CAR- 
UWO;

Overwegende dat in de periode oktober 2016 t/m mei 2018 onderstaande LOGA-brieven zijn 
verschenen, waarin wijzigingen van de CAR-UWO zijn opgenomen;

Overwegende dat wijzigingen in de CAR-UWO pas rechtskracht krijgen op het moment dat deze 
worden vastgesteld door het bevoegd orgaan;

Overwegende dat over de wijzigingen in de CAR-UWO geen overeenstemming behoeft te worden 
bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO) of de Ondernemingsraad omdat hierover reeds 
overeenstemming is bereikt in het Landelijke overleg gemeenteambtenaren (LOGA);

Overwegende dat de salarisverhogingen leiden tot stijging van de jaarlijkse loonkosten (griffie), welke 
reeds verwerkt zijn in de (meerjaren)begroting;

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

BESLUIT

de inhoud van de volgende LOGA-brieven en LOGA-bijlagen vast te stellen en de wijzigingen op te 
nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de griffie van de gemeente Albrandswaard;

1. LOGA-brief van 10 november 2016 met kenmerk U201601310 over de invoering van het 
individueel keuzebudget (IKB), met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 (1337452);

2. LOGA-brief van 24 november 2016 met kenmerk U201601499 over de nieuwe collectieve 
zorgverzekering, met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 (1337453);

3. LOGA-brief van 23 januari 2017 met kenmerk U201700032 over de invoering van het 
individueel keuzebudget (IKB), met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 (1337454);
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4. LOGA-brief van 10 maart 2017 met kenmerk U201700198 over de 
verplaatsingskostenregeling van verhuisplichtige ambtenaren, met terugwerkende kracht per 1 
januari 2017(1337455);

5. LOGA-brief van 7 juni 2017 met kenmerk U201700464 over technische wijzigingen in de 
CAR-UWO, deels met terugwerkende kracht per 1 oktober 2016 en deels per 1 januari 2017 
(1337456);

6. LOGA-brief van 9 oktober 2017 met kenmerk U201700653 over de wijziging van de 
salarisbedragen, toepassing van het wettelijk minimumloon en het individueel keuzebudget 
(IKB), met terugwerkende kracht per 1 mei 2017 (1337457);

7. LOGA-brief van 9 oktober 2017 met kenmerk U201700735 over wijzigingen van verschillende 
CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018, met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 
(1337458);

8. LOGA-brief van 20 november 2017 met kenmerk U201700829 over het loopbaanadvies, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 (1337459);

9. LOGA-brieven van 20 november 2017 met kenmerk U201700897 en van 18 december 2017 
met kenmerk U201700977 over de reparatie van de WW-versoberingen met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2018 (1337460).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 2 
juli 2018.
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TOELICHTING WIJZIGINGEN CAR-UWO GRIFFIE OKTOBER 2016 TOT EN MET MEI 2018 2018

1. Wijzigingen in de CAR-UWO als gevolg van de invoering van het IKB (LOGA brief met 
kenmerk U201601310, verseonnummer 1337452)
De IKB-regeling (individueel keuzebudget) is per 1 januari 2017 ingevoerd. Deze invoering leidt tot 
meerdere (technische) wijzigingen in de CAR-UWO en de toelichting op de CAR-UWO. Er zijn 
geen financiële gevolgen.

2. Aanpassing van de CAR-UWO aan de nieuwe collectieve zorgverzekering (LOGA brief met 
kenmerk U201601499, verseonnummer 1337453)
Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe collectieve zorgverzekering. De wijzigingen in de CAR- 
UWO hebben betrekking op de wijziging in de genoemde zorgverzekeraars. De regeling is verder 
ongewijzigd. Er zijn geen financiële gevolgen.

3. Nagekomen aanpassingen in de CAR-UWO als gevolg van de invoering van het IKB (LOGA 
brief met kenmerk U201700032, verseonnummer 1337454)
De invoering van het IKB per 1 januari 2017 heeft geleid tot meerdere technische aanpassingen in 
de CAR-UWO en de toelichting op de CAR-UWO. De LOGA brief bevat nog een aanvulling 
daarop. Er zijn geen financiële gevolgen.

4. Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (LOGA-brief met 
kenmerk U201700198) (verseonnummer 1337455)
Het LOGA indiceert jaarlijks de maximum bedragen van de verplaatsingskosten voor 
verhuisplichtige ambtenaren. In de LOGA brief worden wij geïnformeerd over de vaststelling van 
de bedragen voor 2017. Er zijn (momenteel) geen verhuisplichtige ambtenaren. Er zijn geen 
financiële gevolgen.

5. Technische wijzigingen CAR-UWO (LOGA brief met kenmerk U201700464) (verseon 
nummer 1337456)
In deze ledenbrief zijn een aantal wijzigingen in de CAR-UWO opgenomen met als doel 
technische onvolkomenheden in de regeling te herstellen. Er zijn geen financiële gevolgen.

6. Wijzigingen salarisbedragen, wet minimumloon (WML) en IKB Cao Gemeenten 2017-2019 
(LOGA-brief met kenmerk U201700653) (verseonnummer 1337457)
Op 5 oktober 2017 is de cao Gemeenten van kracht geworden. De looptijd van de cao is van 
1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In de cao is een generieke salarisverhoging opgenomen van 1% 
per 1 augustus 2017 en 1,5% per 1 januari 2018. Daarnaast stijgt het individueel keuzebudget 
(IKB) per 1 december 2017 met 0,5%-punt en per 1 juli 2018 met 0,25%-punt. Ten slotte zijn 
afspraken gemaakt over de toepassing van de Wet minimumloon. De financiële gevolgen zijn 
opgenomen in de paragraaf “Financiën".

7. Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 (LOGA-brief met kenmerk U201700735) 
(verseonnummer 1337458)
De LOGA brief gaat over de wijzigingen in de CAR-UWO die volgen uit de afspraken in het cao 
akkoord over aanstellingen op grond van de banenafspraak, Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) en het zwaarwegend advies van de paritaire toetsingscommissie Van Werk Naar Werk. Er 
zijn geen financiële gevolgen.

8. Wijziging CAR-artikel over het loopbaanadvies (LOGA-brief met kenmerk U201700829) 
(verseonnummer 1337459)
Per 1 januari 2018 hebben medewerkers na elke periode van driejaar recht op loopbaanadvies. 
Medewerkers hebben nu nog na elke periode van vijfjaar recht op loopbaanadvies. De wijziging is
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opgenomen in de LOGA-brief: Er zijn geen (financiële) gevolgen. Medewerkers kunnen bij de 
BAR-academie terecht voor loopbaanadvies.

9. Wijziging CAR-UWO over het derde ww-jaar (LOGA-brieven met kenmerk U201700897 en 
U201700977) (verseonnummer 1337460)
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door 
wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om 
deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van 
een reparatie-uitkering. Deze reparatie-uitkering is in een nieuw hoofdstuk 10c van de CAR-UWO 
opgenomen. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een 
kostendekkende werknemerspremie. Voor de werkgever zijn er alleen (administratieve) 
uitvoeringskosten.
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