de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Verlenging benoeming commissies personeel

Te besluiten om
1. De benoeming van de leden en plaatsvervangend leden van de Bezwarencommissie personeel,
de Functiewaarderingscommissie en de Plaatsingscommissie met ingang van 1 april 2018 te
verlengen tot de ingangsdatum van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Inleiding
De huidige looptijd van de benoemingen van de leden en plaatsvervangend leden van de
Bezwarencommissie personeel, de Functiewaarderingscommissie en de Plaatsingscommissie eindigt
met ingang van 1 april 2018. De duur van de benoemingen is namelijk gelijk aan de raadsperiode.
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting met ingang van
1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum geldt voor de ambtenaren het private arbeidsrecht.
Daarmee komt van rechtswege de rechtsgrond van voornoemde commissies te vervallen.

Beoogd effect
Waarborgen continuïteit van de bezwarencommissie personeel, functiewaarderingscommissie en de
plaatsingscommissie.

Argumenten
Het opnieuw samenstellen van de commissies voor de relatieve korte periode tot 2020 is niet
praktisch. De commissies komen sporadisch bij elkaar. Denk aan 1 of 2 keer per jaar of in sommige
jaren in het geheel niet.
De gemeente is tevreden over de kwaliteit van de adviezen. Het is praktischer om met de huidige
samenstelling verder te gaan tot de invoering van de Wnra. Alle leden en hun plaatsvervangers zijn
bereid de looptijd te verlengen.
De commissie voor Georganiseerd Overleg is akkoord met deze handelwijze.

Kanttekeningen
De vergoedingen blijven ongewijzigd en bedragen:
- Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter € 120,- per uur bruto
- Leden en plaatsvervangend leden € 100,- per uur bruto.
De vergoeding wordt verstrekt voor de aanwezigheid bij de vergadering. De voorbereidingstijd
voor de vergadering is in de vergoeding begrepen. De reiskosten huisadres naar Krimpen aan den
IJssel bedragen € 0,37 per kilometer.

Financiën
Er zijn geen gevolgen voor de begroting.

Communicatie
De leden en hun plaatsvervangers worden per brief geïnformeerd.

Uitvoering
Bijlagen
Samenstelling commissies
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