COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Wijziging CAR-UWO betreft BABS en bovenwettelijke uitkeringen

Te besluiten om
1. Vast te stellen de wijzigingen van enkele artikelen CAR-UWO overeenkomstig
bijgevoegd ontwerpbesluit.
2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

Inleiding
In verband met correctie en verduidelijking zijn enkele CAR-UWO gewijzigd.
A. In artikel 1:2 van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling worden groepen van
medewerkers genoemd die niet onder deze regeling vallen.
Een verkeerde wijziging per 1 oktober 2017 wordt nu hersteld, zodat een ambtenaar van
de burgerlijke stand ook een onbezoldigd gemeenteambtenaar kan zijn.
B. Artikel 10d:26 regelt de aanvullende bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid.
In dit artikel werden verschillende grondslagen gebruikt. In de gewijzigde tekst wordt dit
geüniformeerd.
C. Artikel 10d:31 regelt de hoogte van de nawettelijke uitkering bij werkloosheid.
Het begrip WW-uitkering wordt in het kader van uniformiteit vervangen door:
werkloosheidsuitkering. Hierdoor wordt de wettelijke versobering van de WW ook wat
betreft de hoogte van de nawettelijke uitkering bij werkloosheid sectoraal
gecompenseerd.

Beoogd effect
Door het wegnemen van enkele onjuistheden wordt de rechtspositie in overeenstemming
gebracht met de LOGA-afspraken.

Argumenten
De gemeente is gebonden aan de in het LOGA gemaakte afspraken over de CAR-UWO.

Kanttekeningen

Financiën
Er zijn geen financiële gevolgen.
Communicatie
De medewerkers informeren.
Dit besluit bekend maken op www.officiëlebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.

Uitvoering
Werkgeverscommissie griffie
De griffier vragen dit voorstel door te sturen naar de Werkgeverscommissie griffie met het
advies deze wijzigingen ook voor de griffie vast te stellen.

Bijlagen
- LOGA-brief van 29 mei 2018, onderwerp Wijziging artikelen 1:2, lid 1 sub c,
10d:26 leden 2 en 3, en 10d:31 lid 1 CAR
- Ontwerpbesluit

2

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
gelezen de LOGA-brief van 29 mei 2018, onderwerp: Wijzigingen artikelen 1:2 lid 1 sub c,
10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR;
overwegende, dat de gemeente gehouden is in het LOGA overeengekomen wijzigingen in de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)
ongewijzigd over te nemen;
dat met het in het onderwerp van de LOGA-brief genoemde artikel 10c:31 lid 1 bedoeld is
artikel 10d:31 lid 1 CAR;
gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 125 van de Ambtenarenwet en op
hoofdstuk 12 CAR-UWO;

besluiten:

1. De CAR-UWO te wijzigen overeenkomstig de LOGA-brief van 29 mei 2018:
A.

Artikel 1:2 sub c wordt gewijzigd en komt te luiden:
de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand;

B.

In artikel 10d:26 lid 2 en lid 3 worden de woorden ‘salaris en de toegekende
salaristoelage(n)’ vervangen door: ‘grondslag’.

C.

In artikel 10d:31 lid 1 worden de woorden ‘WW-uitkering’ vervangen door:
‘werkloosheidsuitkering’.

2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

Krimpen aan den IJssel,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
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