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Inleiding 
De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle 
overige ambtenaren. De Werkgeverscommissie Griffie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van 
de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren. De raad stelt na bespreking en akkoord 
van de Werkgeverscommissie de arbeidsvoorwaarden-regeling (Ambtenarenreglement 1995 inclusief 
wijzigingen en de personeelscirculaires) voor de griffiemedewerkers en griffier vast. Zodra het college 
een voorstel ontvangt tot wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling, wordt ditzelfde voorstel 
betrekking hebbend op de griffier / griffie-medewerkers aan de Werkgeverscommissie voorgelegd. 

Op een zestal punten is het college voorgesteld de arbeidsvoorwaardenregeling te wijzigen: 
1. Stage- en werkervaringsplaatsen. Jongeren en werkzoekenden die nog een opleiding volgen of die 
hun opleiding al hebben afgerond, krijgen op grond van CAR-artikelen 1:2a en 1:2b de kans om 
werkervaring op te doen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. 
2. Opbouw en opname van verlof tijdens ziekte. De bepaling dat geen verlofopbouw plaatsvindt 
indien een medewerker langer dan zes maanden ziek is, komt te vervallen. Het wettelijk verlof 
bedraagt 144 uur per kalenderjaar (bij een 36-urige werkweek). Het verlof boven deze 144 uur wordt 
aangemerkt als bovenwettelijk. Voor het wettelijk verlof dat in een kalenderjaar niet of niet geheel is 
opgenomen geldt een vervaltermijn van 12 maanden na het einde van dat kalenderjaar. Voor het 
bovenwettelijk verlof dat in een kalenderjaar niet of niet geheel is opgenomen geldt een 
verjaringstermijn van 60 maanden na het einde van dat kalenderjaar. 
3. Vakbondsverlof. Ter verduidelijking van de regels wie voor het toekennen van vakbondsverlof in 
aanmerking komt, is lid 3 van artikel 6:4:2 UWO aangepast. 
4. Einde na-wettelijke uitkering: met terugwerkende kracht per 1 jul i 2014. Met terugwerkende 
kracht tot 15 juli 2014 is de beëindigingsdatum van de na-wettelijke uitkering (artikel 10d:18 lid 3 
CAR) gewijzigd. De zinsnede 'de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden bereikt heeft' wordt vervangen 
door 'de AO W-gerechtigde leeftijd bereikt heeft.' 
5. Opeenvolgende aanstellingen. De in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gewijzigde 
(keten)bepalingen over de contractuele gevolgen van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
worden met ingang van 1 juli 2015 opgenomen in een gewijzigd artikel 2:4 CAR. 
6. Aanpassen lokale Werktijdenregeling. Bij de vernieuwing van het Ambtenarenreglement per 1 
januari 2014 als gevolg van de invoering van de nieuwe werktijdenregeling zijn een aantal lokale 
Haarlemse bepalingen abusievelijk niet overgenomen in de nieuwe versie van het AR95. Deze 
bepalingen zijn thans opgenomen in de lokale Werktijdenregeling (bijlage II). Het gaat derhalve niet 
om nieuwe bepalingen maar om een verplaatsing van bepalingen naar de lokale Werktijdenregeling 

Voor de inhoud wordt verwezen naar de B&W-nota (bijlage A). 
Er is voor de griffie geen dringende reden om af te wijken van de voorgestelde wijzigingen van de 
arbeidsvoorwaardenregeling en de lokale werktijdenregeling Haarlem. 

Voorstel aan de Raad 
1. Te besluiten de wijzigingen in het Ambtenarenreglement 95 en de lokale werktijdenregeling 

Haarlem conform de B&W-nota (bijlage A) over te nemen, vast te stellen en van toepassing te 
verklaren op de Griffie. 

2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het 
Ambtenarenreglement 1995 en gecommuniceerd via Insite. 

De werkgeverscommissie 


