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Onderwerp Beloningsbeleid

Beslispunten 1. Het beloningsbeleid, betreffende het recht op salaris, 
salaristoelagen en overige vergoedingen vast te stellen en terug te 
laten werken tot en met 1 januari 2016;

2. de Bezoldigingsregeling 2011 in te trekken met terugwerkende 
kracht tot en met 1 januari 2016; 

3. het besluit ‘vergoeding voor het bedienend personeel van de 
milieustraat voor de zaterdagopenstelling’ in te trekken met 
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016;

4. de gemeenteraad te verzoeken overeenkomstig de beslispunten 1 
tot en met 3 voor de medewerkers van de griffie te besluiten.

Publieks-
samenvatting 

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 hebben partijen in het 
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken 
gemaakt over een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk 3 in de CAR, 
zodanig dat de lokale bezoldigingsregelingen daarin zijn geïntegreerd. Als 
gevolg hiervan heeft het college het beloningsbeleid op basis van het 
nieuwe beloningshoofdstuk 3 CAR/UWO vastgesteld, onder gelijktijdige 
intrekking van de bezoldigingsregeling en het besluit ‘vergoeding voor het 
bedienend personeel van de milieustraat voor de zaterdagopenstelling’.

Besluit 
Burgemeester

n.v.t.

Bezwaar / beroep mogelijk  ja    nee

Ter info Raad  ja    nee

Politiek forum ter bespreking  ja    nee

Besluitvorming Raad  ja    nee

BESLUIT

Openbaarheid besluit Besluit Advies Bijlagen
Openbaar
Geheim

*Z009D9
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Financiën
Financiële Consequenties

 ja    nee

Bedrag Dekking / 
kostenplaats

Incidenteel/Structure
el

Jaar

Financiën akkoord 
  ja    nee

Integrale advisering
Adviserend orgaan Naam Akkoord ja/nee

Ondernemingsraad
Niet van toepassing

Communicatie
Informeren Publiceren Participatie

Bewonersbrief
Website
Sociale media
Informatie bijeenkomst
Anders      

Gemeente aan huis
Gemeenteblad (GVOP)
Regelingendatabank 

(CVDR)
Staatscourant
Ruimtelijke Plannen.nl
Anders      

IBO, trede      
Anders      



Pagina 3 van 3 

1 Inleiding
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015 hebben partijen in het 
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken 
gemaakt over een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk 3 in de CAR per 1 
januari 2016, zodanig dat o.a. de lokale bezoldigingsregeling daarin wordt 
geïntegreerd. Bovendien heeft het nieuwe beloningshoofdstuk in de CAR een 
dwingend karakter, waarvan afwijking in een lokale bezoldigingsregeling niet 
(meer) is toegestaan. Daarom dient deze te worden ingetrokken.
Het voorliggende beloningsbeleid vormt een residu van de 
bezoldigingsregeling, bestaande uit een nadere invulling van de 
zogenoemde ‘kan’ en ‘bandbreedte’ bepalingen van het nieuwe 
beloningshoofdstuk 3 CAR en de beleidsregels met betrekking tot de 
uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk.
In het Georganiseerd Overleg (GO) is overeengekomen dat het nieuwe 
beloningshoofdstuk 3 CAR beleidsarm wordt ingevoerd. Op 23 mei 2016 
heeft de werknemersvertegenwoordiging ingestemd met het voorliggende 
beloningsbeleid. 

Voorgeschiedenis
-  

2 Beoogd effect
Actualisering van de arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)

3 Argumenten
Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en 160 van de Gemeentewet is het 
college verplicht, respectievelijk bevoegd, arbeidsvoorwaarden voor het 
gemeentepersoneel vast te stellen. Op grond van artikel 107e Gemeentewet 
heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.

4 Kanttekeningen
In verband met de wijziging van hoofdstuk 3 van de CAR/UWO dient deze 
regeling te worden vastgesteld. In de toelichting op de regeling inzake de 
procedure met betrekking tot gratificaties wordt verwezen naar het gremium 
MT en coördinatoren. De bevoegdheid over het toekennen van gratificaties 
na de organisatieontwikkeling zal wijzigen – de bijlage bij de regeling zal op 
dit punt moeten worden aangepast.  

5 Advies vanuit bedrijfsvoering en andere clusters
n.v.t. – voorstel is opgesteld door HRM SP71.

6 Uitvoering
Publicatie van de regeling

Bijlage(n):
1. Beloningsbeleid gemeente Leiderdorp


