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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.074 | 17bs00105 
30 mei 2017 
14
Vaststellen CAR-UWO voor de griffie

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van de werkgeverscommissie voor de raad nr. 17.073;

overwegende dat de CAR-UWO ook voor de griffie dient te worden vastgesteld;

gelet op de VNG-statuten en het CvA-reglement en het lokale onderhandelaarsakkoord 
moet dwingend uitvoering gegeven worden aan de LOGA-circulaires:

» Circulaire 16/02 van 29 januari 2016, ECWGO/U201600078, betreft het 
indiceren van de maximum bedragen van de verplaatsingskosten voor 
verhuisplichtige ambtenaren.

» Circulaire 16/03 van 19 februari 2016, ECWGO/U201600259, betreft de Wet 
flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Beide wetten 
zijn direct van toepassing op gemeenteambtenaren.

» Circulaire 16/04 van 22 februari 2016, ECWGO/U201600266, betreft technische 
wijzigingen in de CAR-UWO.

» Circulaire 16/08 van 7 april 2016, ECWGO/U201600159, betreft wijziging 
salarisbedragen per 1 januari 2016 en per 1 januari 2017, Cao Gemeenten 
2016-2017.

» Circulaire 16/11 van 31 mei 2016, ECWGO/U201600848, betreft revisie van de 
integrale toelichting bij de CAR-UWO.

» Circulaire 16/14 van 29 juni 2016, ECWGO/U201600995, betreft de definitieve 
IKB regeling die in werking treedt op 1 januari 2017.

» Circulaire 16/16 van 15 juli 2016, ECwGo!U201601078, betreft een nieuwe 
voorbeeldregeling voor Klokkenluiders en GIR.

» Circulaire 16/19 van 10 november 2016, ECWGO/U201601310, betreft
wijzigingen in de CAR-UWO als gevolg van de invoering van het IKB. Het IKB is 
in Veldhoven operationeel vanaf 1 januari 2017.

» Circulaire 16/20 van 24 november 2016, ECWGO/U201601499, betreft 
aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering;

b e s l u i t :

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.



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 30 mei 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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