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Onderwerp:

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie, salarismaatregelen

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De in het LOGA overeengekomen wijzigingen van de
gemeentelijke salarisbedragen, en de eenmalige uitkering die
voortvloeien uit de nieuwe Cao sector Gemeenten
2011-2012 voor de griffie vast te stellen.
2. Deze wijzigingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie
treden in werking een dag na de bekendmaking en werken terug
tot 1 januari 2012.

Aan de gemeenteraad
van Krimpen aan den IJssel
Inleiding
Een nieuwe Cao is voor de sector Gemeenten 2011-2012 die loopt van 1 juni 2011 tot en
met 31 december 2012 afgesloten, die ook geldt voor de griffie(r). De wijzigingen worden
opgenomen in de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie(r).
Salarismaatregelen
Er zijn een tweetal salarismaatregelen:
• een eenmalige uitkering
• wijzigingen van de salarisbedragen
Eenmalige uitkering
Het akkoord bevat een eenmalige uitkering in augustus 2012.
• € 400 voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager
• € 200 voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger.
Een eenmalige uitkering is altijd een bruto-uitkering. Voor bepaling van de relevante
salarisschaal wordt gekeken naar de salarisschaal die uitbetaald wordt.
Alle medewerkers die in de maand april 2012 een aanstelling of arbeidsovereenkomst
hebben, hebben recht op de eenmalige uitkering.
Het peilmoment voor de eenmalige uitkering is de maand april 2012. Een medewerker die in
die maand in dienst trad of dat al langer was heeft recht op de eenmalige uitkering.
Medewerkers die op of voor 31 maart 2012 ontslagen zijn, niet. Dit geldt ook voor
medewerkers die na 30 april 2012 in dienst zijn getreden. Zij zijn in de maand april 2012 niet
in dienst en hebben daarom geen recht op de eenmalige uitkering.

Een medewerker die een deel van de maand april 2012 in dienst was, heeft volledig recht op
de eenmalige uitkering. Zijn eenmalige uitkering wordt niet verlaagd vanwege het feit dat hij
niet de hele maand april 2012 in dienst was.
Voor deeltijders of medewerkers die een arbeidsduur hebben van meer dan 36 uur per week
(gebruik van artikel 2:7a CAR) geldt een bedrag naar rato van het dienstverband.
Ook zieke medewerkers hebben recht op de eenmalige uitkering.
Dit geldt ook voor medewerkers die met (gedeeltelijk) betaald of (gedeeltelijk) onbetaald
verlof zijn. De eenmalige uitkering wordt niet gekort.
Wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen
Per 1 januari 2012 worden t.o.v. 1 januari 2011 de salarissen met 1% verhoogd.
Per 1 april 2012 worden de salarissen nogmaals met 1% verhoogd.
De gewijzigde CAR-artikelen over de verschillende maatregelen treden op verschillende data
in werking:
• De salarismutatie van 1% per 1 januari 2012 treedt in werking met ingang van
1 januari 2012.
• De salarismutatie van 1% per 1 april 2012 treedt in werking met ingang van
1 april 2012.
Beoogd effect
Gevolg geven aan de in het LOGA1 overeengekomen salariswijzigingen.
Argumenten
De gemeente is aangesloten bij de UWO. De afspraken in het LOGA over CAR/UWO zijn
daarom bindend.
Kanttekeningen
Financiën
Met het opstellen van de begroting van de salarisposten is rekening gehouden met een
salarisontwikkeling van deze omvang.
Communicatie
Het personeel te informeren.
Deze wijzigingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie worden bekend gemaakt op de
gemeentepagina van de regionale krant en op de website Centrale Voorziening Decentrale
Regelgeving (CVDR). De wijzigingen worden ter inzage gelegd in het Publiekscentrum.
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LOGA: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Uitvoering
De salarismaatregelen zijn in augustus 2012 verwerkt in de salarisadministratie.
Bijlagen
De werkgeverscommissie heeft bovenstaande voorstellen beoordeeld en akkoord bevonden.
In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.
Hoogachtend,
Het presidium van de gemeenteraad,
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is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d
besluit:
1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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