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1. Voorstel 

1. De volgende arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen per 1 januari 2018 vast te 

stellen: 

- Beschikbaarheidsdiensten gemeente Midden-Groningen 

- Conversietabel gemeente Midden-Groningen 

- Generatiepact gemeente Midden-Groningen 

- Overgangsregeling beloningsbeleid en inpassing 2018 

- Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Midden-Groningen 

- Regeling Individueel keuze budget gemeente Midden-Groningen 

- Regeling reiskostenvergoeding gemeente Midden-Groningen 

- Uitvoeringsregeling werktijden gemeente Midden-Groningen 

- Verlofregeling gemeente Midden-Groningen. 

 

2. De gemeente Midden-Groningen bij het college van arbeidszaken aan te melden als 

CAR/UWO-gemeente. 

 

3. De op de onder 1 genoemde regelingen betrekking hebbende zelfstandige regelingen van de 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, voor zover deze betrekking 

hebben op het griffiepersoneel, per 1 januari 2018 in te trekken. 

 

4. De bijgevoegde formatie en functies met waarderingen voor team Griffie van de gemeente 

Midden-Groningen vast te stellen conform bijlage 10. 
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2. Inleiding 

De bovengenoemde arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen zijn regelingen die in het 

traject naar de gemeentelijke herindeling zijn overeengekomen met het de Bijzondere Commissie 

voor Georganiseerd Overleg en vastgesteld in de bestuurlijke stuurgroep. Deze regelingen zijn 

noodzakelijk als formele rechtspositie voor de medewerkers die per 1 januari 2018 in dienst zijn 

van de gemeente Midden-Groningen. Zij zijn de juridische basis (geweest) voor hun plaatsing in 

functies met bijbehorende inschaling in de salarisstructuur, declaraties, het verlenen van het verlof 

en voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. De regelingen moeten voor de gemeente Midden-

Groningen ook door de raad formeel worden vastgesteld voor het griffiepersoneel. 

In het herindelingsproces van de gemeente Midden-Groningen is op basis van de voorstellen van de 

werkgroep Griffie het functieboek, inclusief formatie en waardering, van team Griffie in de 

startorganisatie opgenomen. Dit moet formeel nog door de nieuwe gemeente worden bekrachtigd. 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad is bevoegd om de arbeidsvoorwaarden van het griffiepersoneel vast te stellen.  

De regelingen genoemd in dit besluit zijn noodzakelijk om vast te stellen wat de formele 

rechtspositie voor de medewerkers die per 1 januari 2018 in dienst zijn van de gemeente Midden-

Groningen i.c. het griffiepersoneel. 

De formatie, de functies met de waarderingen, vormen de basis voor het in dienst nemen van de 

medewerkers van team Griffie. Dit is de uitkomst van een zorgvuldig proces om te komen tot de 

inzet van de medewerkers in dit organisatieonderdeel en moet zo spoedig mogelijk na de vorming 

van de gemeente Midden-Groningen door de raad worden vastgesteld. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad moet de arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen van de medewerkers van de griffie 

vaststellen, alsmede de formatie en waardering van het team Griffie.  

5. Beoogd effect 

Formeel vastgestelde arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen voor het griffiepersoneel. 

Alsmede een vastgesteld functieboek van team Griffie. 
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6. Historische context 

In het proces van de gemeentelijke herindeling zijn er nieuwe arbeidsvoorwaarden- en 

rechtspositieregelingen voor het personeel van de gemeente Midden-Groningen vastgesteld in het 

besluitvormingsproces vanuit projectgroep, stuurgroep en een bijzondere commissie voor 

georganiseerd overleg. Sommige regelingen hebben in de aanloop naar de nieuwe gemeente al een 

functie gehad bij het plaatsen en inpassen van de medewerkers, andere zijn regelingen die al vanaf 

dag één van de start van de nieuwe gemeente als juridische basis dienen voor het verstrekken van 

salaris, het uitkeren van de declaraties, het vaststellen van de werktijden en het toekennen van 

het verlof en de te hanteren secundaire arbeidsvoorwaarden via het Individueel Keuzebudget als 

uitwerking van de cao (CAR/UWO). Om de regelingen ook voor het griffiepersoneel van Midden-

Groningen te (blijven) hanteren moeten deze ook door de raad worden vastgesteld. 

Voor de gemeentelijke organisaties geldt een landelijke ‘cao’ (CAR). Deze ‘cao’ werkt vaak met 

aanvullende uitvoeringsregelingen. Het college van arbeidszaken van de VNG biedt de mogelijkheid 

deel te nemen aan de centraal ontwikkelde uitvoeringsregelingen. Deze regelingen zijn 

vormgegeven in het zogenaamde UWO-gedeelte. De gemeenten waaruit de gemeente Midden-

Groningen is voortgekomen waren –evenals het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten- al 

UWO-gemeenten. Voorgesteld wordt om dit ook voor de gemeente Midden-Groningen te besluiten. 

Aanvullend kunnen gemeenten bovendien nog eigen lokale regelingen vaststellen. 

7. Argumenten 

Ad 1. De bovengenoemde regelingen moeten door u als werkgever formeel worden vastgesteld als 

 basis voor de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele basis voor het personeel van de 

 griffie van de gemeente Midden –Groningen. 

 We hebben ervoor gekozen de huidige systematiek van beloning mee over te nemen en in 

 2018 met het Georganiseerd Overleg in co-creatie tot een modern stelsel te komen. Deze 

 regeling is dus nog niet geharmoniseerd maar het beleid van de voormalige gemeenten 

 blijft op dit punt van toepassing voor het personeel.  

 

Ad 2. Het aansluiten bij de UWO-gemeenten heeft een aantal voordelen. Allereerst heeft de 

 gemeente daarmee in overgrote mate dezelfde arbeidvoorwaarden als de meeste andere 

 gemeenten. Dit heeft zeker voordelen bij het wisselen van medewerkers van en naar onze 

 gemeente. Daarbij komt dat de gemeente in een aantal gevallen niet eigenstandig nieuwe 

 uitvoeringsregelingen hoeft te ontwikkelen. Dit houdt een behoorlijke efficiencyslag in. 

 Verder wordt de bestaande situatie vanuit de drie gemeenten die nu de gemeente Midden-

 Groningen vormen, voortgezet. 
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Ad 3. Op grond van de wet ARHI behoud de regelgeving van de voormalige gemeenten zijn  

 rechtskracht, tenzij de betreffende regelingen worden ingetrokken. Met het vaststellen van 

 de arbeidsvoorwaarden voor Midden-Groningen is het noodzakelijk om de regelgeving van 

 deze onderwerpen van de voormalige gemeenten in te trekken om te voorkomen dat de 

 regelingen naast elkaar van toepassing blijven.  

 

Ad 4. Het functieboek, onderdeel team Griffie, is de resultante van de inrichting van team Griffie 

 naar functies en beloning. Vaststelling daarvan is noodzakelijk als formele basis voor de `

 positie van de functies. De formatie is de invulling van het functieboek (v.w.b. team 

 Griffie) vertaald naar medewerkers in fte. Deze moet worden vastgesteld als basis voor de 

 benodigde inzet naar functies en de formele positie van de medewerkers in de organisatie. 

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Mocht u besluiten de voorgelegde arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen niet vast te 

stellen, dan betekent dat, dat het personeel van de griffie op dit punt in een vacuüm belandt. Met 

de vakbonden moet dan opnieuw worden onderhandeld over nieuwe regelingen. Het houdt ook in 

dat de vastgestelde inpassingen in functies onder voorbehoud moeten worden genomen. 

Met de vaststelling van deze regelingen zijn de basisregelingen voor de arbeidsvoorwaarden en de 

rechtspositie van de medewerkers van de griffie vastgesteld. Dat neemt niet weg dat in 2018 nog 

een aantal regelingen moet worden uitgewerkt. Op grond van artikel 28 Wet Algemene regels 

herindeling blijven de, op de dag voorafgaand aan de datum van de herindeling, geldende 

gemeentelijke voorschriften hun rechtskracht gedurende twee jaren behouden tenzij het bevoegd 

gezag ze eerder vervallen verklaart. Voor de onderdelen die nog niet  door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld, blijven de arbeidsvoorwaarden van de voormalige gemeenten van kracht totdat u een 

besluit neemt om deze in te trekken. In 2018 worden deze zaken verder opgepakt en aan u 

voorgelegd.   

De formatie zal in de loop der tijd aan wijzigingen onderhevig zijn. In de eerste plaats is er 

voortdurend afstemming of de taken en taakomvang in balans is met de benodigde formatie. Om 

dit proces goed vorm te geven en om de formatie te kunnen “bewaken” is een formatiebeleid in 

voorbereiding. In de tweede plaats vindt in april 2018 een evaluatie van de startorganisatie plaats. 

Tijdens deze evaluatie zullen eventuele weeffouten van de startorganisatie worden hersteld. De 

uitkomsten van deze evaluatie kunnen mogelijk leiden tot verschuivingen van taken en 
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taakgebieden binnen teams en tussen teams.  

9. Financiële paragraaf 

De financiële gevolgen van de diverse regelingen, met uitzondering van het generatiepact, zijn 

meegenomen in de begroting 2018. Voor het generatiepact geldt dat de financiële impact pas 

vastgesteld kan worden op het moment dat bekend is hoeveel medewerkers van de regeling gebruik 

gaan maken. In de regeling is opgenomen dat de vrijkomende middelen moeten worden ingezet 

voor het aantrekken van jonge medewerkers. 

10. Communicatie 

De arbeidsvoorwaarden- en rechtpositieregelingen moeten bekend worden gemaakt. Zij zullen 

daarvoor op internet (Overheid.nl) en intranet geplaatst worden. 

Het college van arbeidszaken van de VNG zal wordt geïnformeerd over het aansluiten bij de UWO. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De uitwerkingen van de arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen zijn tot stand gekomen in 

overleg met en na instemming met de werknemersvertegenwoordiging in de Bijzondere commissie 

voor georganiseerd overleg. Deze commissie heeft over de regelingen ledenraadplegingen voor het 

personeel gehouden. 

 

Bijlagen: 

1 Beschikbaarheidsdiensten gemeente Midden-Groningen 

2 Conversietabel gemeente Midden-Groningen 

3 Generatiepact gemeente Midden-Groningen 

4 Overgangsregeling beloningsbeleid en inpassing 2018 

5 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Midden-Groningen 

6 Regeling Individueel keuze budget gemeente Midden-Groningen 

7 Regeling reiskostenvergoeding gemeente Midden-Groningen 

8 Uitvoeringsregeling werktijden gemeente Midden-Groningen 

9 Verlofregeling gemeente Midden-Groningen 

10 Functieboek onderdeel team Griffie gemeente Midden-Groningen. 
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