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Adviesnota raad
Vaststellen CAR-UWO voor de griffie

Samenvatting

Gemeente ontvangen van het College voor Arbeidszaken/LOGA regelmatig circulaires 
die betrekking hebben op de rechtspositie van ambtenaren. De circulaires dienen door 
de raad, als werkgever van de griffie, te worden vastgesteld. Hierdoor krijgen de 
circulaires werking voor de medewerkers van de griffie.

Beslispunten

1. Onder handhaving van de regelingen die voortkomen uit lokaal beleid, zoals 
neergelegd in bijgaand overzicht, voor het personeel van de griffie:
a. In te trekken de CAR-UWO gemeente Veldhoven, laatstelijk gewijzigd op 26 

januari 2016
b. Vast te stellen de CAR-UWO gemeente Veldhoven 2016 overeenkomstig de bij 

dit besluit behorende geconsolideerde tekst per 14 februari 2017, met inbegrip 
van de wijzigingen zoals vastgelegd in bijgevoegd raadsbesluit.

Inleiding

Gemeenten ontvangen van de zijde van het College voor Arbeidszaken/LOGA frequent 
circulaires die betrekking hebben op de rechtspositie van ambtenaren. Deze 
wijzigingen werken niet rechtstreeks door in de CAR-UWO van de afzonderlijke 
gemeenten, omdat het LOGA geen regelgevende bevoegdheid in gemeenten heeft. 
Lokale vaststelling van (wijzigingen in) de CAR-UWO is dan ook noodzakelijk.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Op grond van artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd de 
arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen, met 
uitzondering van de regelingen die het personeel van de griffie betreffen. Ingevolge 
artikel 107-107e Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd regels te stellen met 
betrekking tot de griffie.

Ingevolge de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten 
gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen 
daarin. Nadat de gemeente Veldhoven zich per 1 april 2009 heeft aangesloten bij de 
landelijke UWO is de gemeente eveneens gebonden aan de in het LOGA 
overeengekomen UWO-bepalingen.

Rechtspositieregelingen zijn te kwalificeren als besluiten die algemeen verbindende 
voorschriften ínhouden. Op grond van artikel 139 Gemeentewet verbinden algemeen 
verbindende voorschriften niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt door plaatsing in



het elektronisch gemeenteblad. De gemeentelijke website voldoet als zodanig voor 
verordeningen en regelingen.

Beoogd effect

Het beoogd effect is dat de CAR-UWO ook voor de griffie in Veldhoven geldt.

Argumenten

1. De arbeidsvoorwaarden dienen ook te gelden voor de griffie

Het college stelt de arbeidsvoorwaarden vast voor het deel van de gemeentelijke 
organisatie dat onder het college ressorteert.
De raad stelt de arbeidsvoorwaarden vast voor het deel van de gemeentelijke 
organisatie dat onder de raad ressorteert, namelijk de griffie.

Kanttekeningen en risico's

1. Niet vaststellen leidt tot juridische gebreken.

Indien de wijzigingen niet lokaal worden vastgesteld, ontstaan juridisch gezien hiaten 
ten aanzien van de geldigheid van regelingen. Dit kan in juridische procedures de 
positie van de gemeente ondermijnen.

Financiën

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Communicatie en samenspraak

De commissie voor Georganiseerd Overleg zal schriftelijk geïnformeerd worden over 
het door u genomen besluit.
Het besluit zal worden bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad.
In de officiële bekendmakingen in het Veldhovens weekblad en op www.veldhoven.nl 
wordt een verwijzing opgenomen naar die bekendmaking.

Uitvoering Z planning

De uitwerking van deze circulaires zal, daar waar nodig, met instemming van de 
Ondernemingsraad of GO geschieden.

Bijlagen

Geen.
De stukken liggen ter inzage bij de griffie. Het betreft enige honderden pagina's 
circulaires.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Het voorstel wordt rechtstreeks voorgelegd aan de raad.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

N.v.t.
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