Week 16, 20 april 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Vrijmarkt Koningsdag 2017
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond gemeente Velsen 2017l
Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling voor griffier en griffiermedewerkers van de gemeente Velsen
Wijzigingsbesluit CAR-VAR- Wg cie griffie
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-VAR
Rectificatie; Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Publiekszaken
(tel. 140255)
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8 april 2017
tot en met 14 april 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Tasmanstraat 6, plaatsen dakopbouw (12/04/2017) 9778-2017;
Snippenbos ong. Kavel 07, oprichten woning (13/04/2017) 9868-2017.
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 3, plaatsen dakopbouw (12/04/2017)9809-2017
Wulverderlaan 3, renoveren entree school en gebruiksvergunning brandveilig gebruik (14/04/2017) 9975-2017.
Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen drie vlaggenmasten. (12/04/2017) 9761-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 21, vergroten woning (10/04/2017) 9506-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeeweg 331, plaatsen rieten dak (18/04/2017) 5736-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
Boerenmarkt Spekkenwegje 8, op 20-05-2017 van 10.00 tot 17.00 uur en op 21-05-2017 van 11.00 tot 16.00 uur,
(12/04/2017) 6011-2017.
Velsen-Zuid
Heggerijdersfestival Park Velserbeek ter hoogte van muziekkoepel, op 14-05-2017 van 10.00 uur tot 7.00,uur.
(12/04/2017) 801-2017.
IJmuiden
Braderie Fashion en Fresh op de Lange Nieuwstraat en Plein 1945, op 29 april 2017 van 10.00-17.00uur.
(13/04/2017) 2097-2017.
APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
Filmopname 'Aeon' : op 29 april 2017, locatie: Steigerweg, 6:00-15:00 uur: Kanaalstraat / De Wetstraat, 12:30-19:00
uur:
Willem Barendszstraat / Jacob van Heemskerkstraat, 12:30-19:00 uur,
e
op 30 april 2017, locatie: Middenhavenstraat / 4 Havenstraat , 07:00-14:00 uur. (12/04/2017) 8197-2017

2. Vrijmarkt Koningsdag 2017
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. Gelet op de
brandveiligheid en de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen, heeft het college van
Burgemeester en Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal voorwaarden
opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht genomen
worden. Op deze manier hoopt de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier beleven
aan de vrijmarkten.
In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
 Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein 1945
wordt afgesloten voor verkeer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 27 april 19.00 uur.
 Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Marktplein). Let op: een
gedeelte van de K. Zegelstraat en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur
tot 19.00 uur.
 Marktplein
Velserbroek
 In het voetgangersgebied van het winkelcentrum Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder de volgende voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een duidelijk
zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

open!”.Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij de receptiebalie van het
Klant Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de
openbare weg.
Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te blijven
voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de
uitgeklapte luifels.
In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.
Eventuele materialen die over de weg worden opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 4,2 meter
te worden gespannen.
Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door
particulieren is toegestaan.
Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter verkoop worden aangeboden.
Er mag niet worden gebakken en gebraden door middel van open vuur.
Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
Iedere deelnemer dient na afloop de overgebleven spullen mee te nemen of in de daarvoor bestemde
containers (in IJmuiden) weg te werpen en de ingenomen plaats weer schoon achter te laten.
Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

3. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond
gemeente Velsen 2017
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2017
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 6 april 2017 besloten:
de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2017 vast te stellen;
de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2017 in werking te laten treden
op 15 april 2017;
per gelijke datum Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2015 in te
trekken;
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 15 april 2017
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente
Velsen. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl

4. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering 11 mei 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van
de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567502
of via de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
De griffie neemt dan contact met u op.

Verkeersstructuur centrum IJmuiden
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Dit raadsvoorstel is van de agenda en schuift door naar de volgende raadsvergadering, zodat dit
onderwerp eerst nog verder besproken kan worden in de Carrouselsessie van 18 mei.

De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van
Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)

Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange Nieuwstraat, blok D
ongenummerd te IJmuiden

Voor het toevoegen van drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel Lange
Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd
met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange
Nieuwstraat NW.


Nota Dierenwelzijn Velsen

De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede
samenwerking van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft
nieuwe onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak van
educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.



Proces en ambitie Kustvisie
De Kustvisie richt zich op het gebied rond de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het
ambitiedocument heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstellen van een
ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis voor een nieuw bestemmingsplan. De raad
beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden,
Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.


Aanwijzing accountant

De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant aan voor de controle van de jaarstukken.


Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)

Strategische Agenda

In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische
Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners hebben
meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische Agenda 2020.




Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden. Deze wet legt de
basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het Toezicht en de Handhaving van het
omgevingsrecht beter te organiseren.


Toekomst IJmond samenwerking
Voor de versterking en intensivering van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke effecten voor de
inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl en op het
TV-kanaal van Ziggo.


Genomen besluiten in de raadsvergadering 6 april 2017
Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing lokale publieke mediainstelling
De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) is aangewezen als lokale publieke media-instelling
Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen
De nota en kaart zijn vastgesteld en inmiddels in werking getreden.
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen 2017
De nota is vastgesteld en treedt in werking op 15 april 2017.
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Bestemmingsplan Binnenhaven
De nota ‘Behandeling Zienswijzen ingediend bij het ontwerpbestemmingsplan Binnenhaven’ en het
bestemmingsplan Binnenhaven zijn vastgesteld.

5. Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling voor griffier en
griffiermedewerkers van de gemeente Velsen
De werkgevercommissie voor de griffie van de gemeente Velsen maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2017 de
collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd voor de griffier en de
griffiemedewerkers.
De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd in de circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995), 10
november 2016 (ECWGO/U201601310) en 24 november 2016 (ECWGO/U201601499). Het betreft de
invoering van het Individueel keuzebudget wat per 1 januari 2017 voor alle gemeenteambtenaren geldt. De
integrale CAR/VAR en de toelichting zijn hierop aangepast. Deze wijziging heeft ook consequenties voor de
lokale regelingen: de
Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR – Velsen 2016 is gewijzigd onder gelijktijdige intrekking van de
Regeling Vakbondscontributie Gemeente Velsen van 1 januari 2006, de Regeling uitruil eindejaarsuitkering
gemeente Velsen ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer 2011 en de Fietsregeling gemeente
Velsen 2015. Verder hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ, IZA en
Menzis. Hiervoor zijn ook een aantal artikelen in de CAR/VAR aangepast.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt
in werking op de dag na bekendmaking.

6. Wijzigingsbesluit CAR-VAR wg cie griffie
De Werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen,
Gezien:
de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
ECWGO/U201600995 met als onderwerp “ IKB regeling ” van 29 juni 2016;
ECWGO/U201601310 met als onderwerp: “CARUWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB”
ECWGO/U201601499 met als onderwerp: “aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering”
Gelet op:
het gestelde in artikel 107 e.v. jo.160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen
en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het personeel van de griffie is opgedragen aan de raad, en
het besluit van de raad van de gemeente Velsen van 4 juli 2013 waarin deze bevoegdheid is overgedragen aan
de werkgeverscommissie voor de griffie, en
overal waar in de CAR/VAR het college wordt genoemd, wordt voor de griffier en de op de griffie werkzame
ambtenaren, de raad van de gemeente Velsen bedoeld.
BESLUITEN:
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR)
als volgt te wijzigen:
Artikel 1. Wijzigingen n.a.v. LOGA-circulaire ECWGO/U201600995 per 1 januari 2017
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A

Artikel 3:18a wordt geschrapt.

B

De nummering van artikel 3:27 wordt, inclusief koptekst, gewijzigd in artikel 3:38.

C

Aan hoofdstuk 3 wordt een nieuwe paragraaf 5 toegevoegd met de titel ‘Individueel Keuzebudget’.
5 Individueel Keuzebudget
Artikel 3:27 Algemeen
1. De ambtenaar heeft recht op een Individueel Keuzebudget, hierna te noemen: IKB.
2. Het college is beheerder van het IKB.
3. Het IKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget dat de ambtenaar naar keuze kan gebruiken
voor de doelen genoemd in artikel 3:29,op de wijze zoals vastgelegd is in deze paragraaf.
Artikel 3:28 Opbouw IKB
1. Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd
en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.
2. Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:
a. 8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de
salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met dien verstande dat dit ten minste een
bedrag is van € 146,65 bij een volledig dienstverband, en
b. 6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat
dit ten minste een bedrag is van € 145,83 bij een volledig dienstverband, en
c. 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die geboren is na 31
december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 33,33 bij een volledig
dienstverband, en
d. indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het voor de
ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit voor maximaal 20
jaar geldt, tenzij artikel 9a:9, lid 1, onderdeel b, van toepassing is..
3. Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt 0,8% van het voor de
ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.
4. Indien in een maand het salaris of de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald dan wordt het IKB
in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde salaristoelagen.
Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd.
5. Indien in een maand het salaris en de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald op grond van
artikel 7:3, lid 2 tot en met 4, dan wordt, in afwijking van lid 4 van dit artikel, het IKB in die maand
berekend op basis van het volledige salaris en de volledige salaristoelagen.
6. Het college kan bronnen toevoegen aan het IKB. Een bron kan zijn een persoonlijk budget, voor
zover dat in de gemeente bestaat en niet is opgenomen in de TOR zoals omschreven in paragraaf 7 in
hoofdstuk 3.
De toelichting op artikel 3:28 komt als volgt te luiden:
Lid2
In dit lid is geregeld wat de bronnen van het pensioengevende deel van het IKB zijn. De bronnen
komen uit arbeidsvoorwaarden die tot 1 januari 2017 onder een andere naam in de CAR UWO
geregeld waren. Het IKB is opgebouwd uit:
a. De vakantietoelage, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6:3.
b. De eindejaarsuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 3:18a.
c. De levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7, lid 1.
d. De levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7, lid 2.
Lid 3
Deze bron bestaat uit de financiële tegenwaarde van 14,4 uren bovenwettelijk vakantieverlof. Tot 1
januari 2017 had de ambtenaar op grond van artikel 6:2 recht op ten minste 158,4 uren vakantieverlof
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per kalenderjaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de aanspraak op vakantieverlof verminderd tot 144
uren per kalenderjaar. De financiële tegenwaarde van 14,4 uren vakantieverlof is per diezelfde datum
opgenomen in het IKB.
Artikel 3:29 Doelen IKB
1. De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:
a. het kopen van vakantie-uren, tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week
gedurende het kalenderjaar;
b. extra inkomen door uitbetaling van het IKB tot een maximum van het tot aan de datum van
uitbetaling opgebouwde IKB;
c. het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed
en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.
2. Het college kan de bestedingsdoelen zoals omschreven in lid 1 aanvullen.
Artikel 3:30
1. De ambtenaar kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken voor een of meerdere
van de in artikel 3:29 genoemde doelen. Hij heeft voor deze keuze geen toestemming nodig.
2. Het college wijst in verband met de salarisverwerking voor elke maand een uiterste datum aan
waarop de ambtenaar zijn keuze kenbaar moet maken.
3. Als de ambtenaar geen keuze maakt, of bij zijn keuze slechts een deel van zijn IKB gebruikt, dan
wordt het IKB over die maand, of het resterende deel daarvan, gereserveerd. De ambtenaar kan het
gereserveerde IKB op een later moment in het lopende kalenderjaar besteden.
4. Heeft de ambtenaar na de sluitingsdatum van de salarisverwerking in december nog een resterend
IKB dan wordt dit bij de salarisbetaling van die maand uitbetaald.
5. Besteding van het IKB kan alleen voor zover het beschikbare budget toereikend is. De keuze voor
een doel heeft uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar.
6. Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB.
Artikel 3:31 Waarde van een vakantie-uur
Als de ambtenaar kiest voor het kopen van vakantie-uren dan wordt het IKB per vakantie-uur verlaagd
met het voor de ambtenaar geldende uurloon in de maand waarin hij de vakantie-uren koopt.
Artikel 3:32 Uitbetaling IKB bij einde dienstverband
1. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende IKB bij de laatste salarisbetaling aan de
ambtenaar uitbetaald.
2. Bij overlijden van de ambtenaar wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende IKB
uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 3:23, lid 2 en 3.
Artikel 3:33 Wet- en regelgeving
1. Het gebruik van het IKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale
verzekeringen. De ambtenaar wordt geacht deze gevolgen te kennen.
2. Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de ambtenaar
onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt het college de verschuldigde loonheffing of
eventuele boetes op de ambtenaar.
3. Als een netto voordeel voor de ambtenaar vervalt door wijzigingen van wet- en regelgeving dan
wordt dat niet gecompenseerd door het college.
4. Alle transacties in het IKB moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.
Artikel 3:34 Vakantietoelage 2016
1. De vakantietoelage die de ambtenaar heeft opgebouwd in de periode van juni 2016 tot en met
december 2016 op grond van artikel 6:3 zoals dat gold op 31 december 2016 wordt uitbetaald bij de
salarisbetaling van mei 2017. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het IKB.
2. Indien de ambtenaar ontslag verleend wordt voor 1 mei 2017 dan wordt de opgebouwde
vakantietoelage over 2016 uitbetaald bij de laatste salarisbetaling.
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Artikel 3:35 Overige bepalingen
Voor de ambtenaar die werkzaam is in de kunsteducatie en op wie artikel 19b:10 van toepassing is, is
artikel 3:28, lid 3, niet van toepassing.
D

De nummering van paragraaf 6 wordt gewijzigd in paragraaf 7.

E

Na paragraaf 5 wordt een nieuwe paragraaf 6 toegevoegd met als titel ‘Overige individuele
keuzemogelijkheden’
6 Overige individuele keuzemogelijkheden
Artikel 3:36 Verkoop van vakantie-uren
1. De ambtenaar kan elk kalenderjaar een verzoek doen om ten hoogste 72 uren bovenwettelijk
vakantieverlof te verkopen. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld.
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt toegewezen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
zich daartegen verzetten.
3. Het college kan regels stellen over de aanvraagprocedure.
4. Het bepaalde in artikel 3:31 is van overeenkomstige toepassing.

F

Hoofdstuk 4a wordt geschrapt.

G

Artikel 6:3 wordt geschrapt.

H

Artikel 6a:7 wordt geschrapt.

Artikel 2. Wijzigingen n.a.v. LOGA-circulaire ECWGO/U201601310 per 1 januari 2017
A.



B.

C.

D.


E.

Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd:
ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), hetgeen
met ingang van 1 januari 2017 een vast onderdeel van het Individueel Keuze Budget vormt.
In artikel 1:2a lid 2 wordt het nummer: “4a,” geschrapt.
In artikel 1:2b lid 2 wordt het nummer: “4a,” geschrapt.
Artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. In afwijking van artikel 3:3 lid 1 kan het college salarisschaal A in bijlage IIa vaststellen voor de
ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij onder de
Participatiewet valt en door beperkingen niet het wettelijk minimumloon kan verdienen.
2. In afwijking van artikel 3:3 lid 1 kan het college vaststellen dat de ambtenaar die op grond van de Wet
banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij Wajonger is met arbeidsvermogen en voor wie een
loonwaarde van minder dan 100% is vastgesteld, recht heeft op een door zijn loonwaarde bepaald
percentage van het salaris. Is het door het loonwaarde bepaalde percentage van het salaris lager dan
het wettelijk minimumloon, dan is het salaris van de ambtenaar gelijk aan het wettelijk minimumloon.
3. Voor de ambtenaar, bedoeld in lid 1 gelden niet de in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a , b en c
genoemde minimumbedragen.
4. Voor de ambtenaar, bedoeld in lid 2 gelden als minimumbedragen, de bedragen genoemd in artikel
3:28 lid 2, onderdelen a, b en c naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.
5. Indien het college voor de in lid 2 genoemde ambtenaar loondispensatie op grond van de Wajong
ontvangt, past het college deze loondispensatie toe op het salaris en de daarop gebaseerde toelagen
en vergoedingen.
Artikel 2:5:4 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in
een bedrag per uur
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F.

Artikel 2:7a wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Op verzoek van het college kan de arbeidsduur van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele
arbeidsduur van 36 uur per week, worden verruimd naar maximaal 40 uur per week.
2. Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:
1. - de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen periode;
2. - het salaris evenredig wordt verhoogd;
3. - de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;
4. - de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;
5. - het IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel a evenredig wordt verhoogd;
6. - het IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel b evenredig wordt verhoogd;
7. - instemming van de ambtenaar is vereist;
8. - de verkoop van vakantieuren op grond van artikel 3:36 voor de duur van de verruiming niet
is toegestaan.
3. Wanneer lid 1 van dit artikel wordt toegepast, meldt het college dit vooraf aan de OR.
4. Het college rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag over het gebruik van de
uitbreidingsmogelijkheid van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt
ter
bespreking voorgelegd aan de OR.

G. Artikel 3:19 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. Bij 25 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage de helft van het maandsalaris en de toegekende
salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8%. Bij 40 en 50 jaar
overheidsdienst bedraagt de toelage het maandsalaris en de toegekende salaristoelage(n) over de
maand van jubileren, tezamen vermeerderd met 8%.
De toelichting op artikel 3:19 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 2
De ambtsjubileumgratificatie wordt berekend op basis van het geldende salaris en de toegekende
salaristoelagen, tezamen vermeerderd met 8% (deze 8% betreft de vakantietoelage die per 1 januari 2017
is toegevoegd aan het IKB; hoofdstuk 3, par. 5) naar rato over de maand waarin het jubileum valt. Een
ambtsjubileumgratificatie kan niet in alle gevallen onbelast worden uitgekeerd; aanbevolen wordt om dit bij
de Belastingdienst na te gaan.
H.

Artikel 3:23 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. Na het overlijden van de ambtenaar ontvangt de achterblijvende partner – of bij het ontbreken daarvan
diens minderjarige kinderen – een overlijdensuitkering, die bestaat uit: driemaal het laatst genoten salaris
en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%.

I.


Artikel 3:24 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2.

de uitkering bedraagt één jaarsalaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met
8%, berekend over de 12 kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de maand van overlijden.

De toelichting op artikel 3:24 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 2
Nabestaanden van de ambtenaar die als gevolg van een ongeval in en door de dienst overlijden, krijgen
deze
overlijdensuitkering
naast
de
overlijdensuitkering
van
artikel
3:23.
De hoogte van de uitkering is één jaarsalaris vermeerderd met de toegekende salaristoelage(n), tezamen
vermeerderd met 8% (deze 8% betreft de vakantietoelage die per 1 januari 2017 is toegevoegd aan het
IKB; hoofdstuk 3, par. 5), waarbij de 12 kalendermaanden direct voorafgaand aan de maand van overlijden
als referteperiode dient.
Ziekte van de ambtenaar in die referteperiode, waarbij zijn salaris is gekort o.g.v. artikel 7:3 CAR, heeft
geen invloed op de hoogte van de overlijdensuitkering. Op jaarbasis wordt gerekend met het volledige
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salaris. Ook bij toepassing van lid 3 gelden de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de maand van
overlijden als referteperiode
J.

Artikel 3:28 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 3:28 Opbouw IKB
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en
een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.
Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:
a. 8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de
salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met dien verstande dat dit ten minste
een bedrag is van € 146,65 bij een volledig dienstverband, en
b. 6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande
dat dit ten minste een bedrag is van € 145,83 bij een volledig dienstverband, en
c. 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die geboren is na 31
december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 33,33 bij een volledig
dienstverband.
Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt:
a. 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, en
b. indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het voor de ambtenaar in
de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit voor maximaal 20 jaar geldt, tenzij
artikel 9a:9 lid 1, onderdeel b van toepassing is.
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald dan
wordt het IKB in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde
salaristoelage(n). Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris dan wordt in die maand geen
IKB opgebouwd.
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald op
grond van artikel 7:3 lid 2 tot en met 4 dan wordt, in afwijking van lid 4 van dit artikel, het IKB in die
maand berekend op basis van het volledige salaris en toegekende salaristoelage(n).
Het college kan bronnen toevoegen aan het IKB. Een bron kan zijn een persoonlijk budget, voor zover dat in de
gemeente bestaat en niet is opgenomen in de TOR zoals omschreven in paragraaf 7 van hoofdstuk 3.
Op de ambtenaar bedoeld in artikel 9b:1 is lid 2, onderdeel c van dit artikel niet van toepassing. De vorige volzin
geldt niet voor de ambtenaar bedoeld in artikel 9b:50.

De toelichting op artikel 3:28 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 3:28 Opbouw IKB
Lid 2
In dit lid is geregeld wat de bronnen van het pensioengevende deel van het IKB zijn. De bronnen komen uit
arbeidsvoorwaarden die tot 1 januari 2017 onder een andere naam in de CARUWO geregeld waren. Het
IKB is opgebouwd uit:
a. de vakantietoelage, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6:3, en
b. de eindejaarsuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 3:18a, en
c. de levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7 lid
Lid 3
In dit lid zijn de niet-pensioengevende bronnen van het IKB geregeld:
De financiële tegenwaarde van 14,4 uren bovenwettelijk vakantieverlof is niet pensioengevend. Tot 1 januari 2017
had de ambtenaar op grond van artikel 6:2 recht op ten minste 158,4 uren vakantieverlof per kalenderjaar. Met
ingang van 1 januari 2017 is de aanspraak op vakantieverlof verminderd tot 144 uren per kalenderjaar. De financiële
tegenwaarde van 14,4 uren vakantieverlof is per diezelfde datum opgenomen in het IKB.
Brandweerpersoneel dat valt onder hoofdstuk 9a heeft recht op 2,5% opbouw van de levenslooptoelage, in plaats
van 1,5%. De extra 1% is niet pensioengevend en is daarom in het IKB niet een bron die pensioengevend is.
Lid 7
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In dit lid is geregeld dat de 1,5% opbouw van het IKB, als vervanging van de levensloopuitkering, niet van toepassing
is op brandweerpersoneel dat recht heeft op FLO overgangsrecht zoals omschreven in hoofdstuk 9b. De reden
hiervan is dat voor medewerkers met FLO overgangsrecht aparte afspraken gelden over levensloop. Voor
medewerkers als bedoeld in paragraaf 5 van hoofdstuk 9b geldt deze uitzondering niet.
K.

Aan artikel 3:36 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, onder vernummering van lid 2 tot en
met lid 4 in lid 3 tot en met 5:
2. Vakantie-uren die de ambtenaar heeft gekocht op grond van artikel 3:29 lid 1, sub a
kunnen niet worden verkocht op grond van dit artikel.
De toelichting op artikel 3:36 lid 2 komt te luiden:
Artikel 3:36 Verkoop van vakantie-uren
Lid 2
De reden dat dit lid is opgenomen, is dat het op grond van fiscale regelgeving niet is
toegestaan om vakantie-uren te verkopen die in het IKB zijn gekocht.

L.

Artikel 3:38 wordt vernummerd in artikel 3:37.
In de toelichting op punt 3, in de derde alinea, worden de woorden: “extra eindejaarsuitkering of een” geschrapt.
In de toelichting op punt 4 worden de woorden “eindejaarsuitkering, vakantietoelage of levensloopbijdrage”
vervangen door: “het IKB”.

M. De titel van hoofdstuk 6 wordt gewijzigd en komt te luiden:
VAKANTIE EN VERLOF

N.


Artikel 6:2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1.

De vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt ten minste 144 uur per kalenderjaar.
De toelichting op artikel 6:2 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 2
Een ambtenaar kan verzoeken in enig jaar maximaal 50,4 uur op jaarbasis (bij een volledig
dienstverband) meer te werken dan de maximale arbeidsduur van 1836 uur voortvloeit.
Voor een deeltijder geldt een naar evenredigheid aantal uren als maximum.
Toekenning van dit verzoek geeft de ambtenaar recht op een gelijk aantal extra vakantie-uren. Dit
verzoek dient betrokkene in vóór 1 november (tenzij anders geregeld) in het jaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarvoor het verzoek geldt. Gelet op de samenhang met paragraaf 5 en 6 van hoofdstuk
3 ligt het voor de hand dat het college bij de toewijzing van de verzoeken rekening houdt met alle
mutaties van het verlof, te weten:
 extra vakantie-uren op basis van dit artikel
 verkoop van vakantie-uren op basis van artikel 3:36;
 koop van vakantie-uren op basis van artikel 3:29 lid 1, onderdeel a..
Op basis van het totaalbeeld van de effecten van alle verzoeken kan worden bezien in hoeverre
sprake is van ernstige problemen van organisatorische dan wel roostertechnische aard.

O. In de toelichting op artikel 6:2:6 lid 3 wordt het getal “187,2” op twee plaatsen gewijzigd in: “144” en het
getal “280,8” in: “216”.
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P.

Artikel 6:3:1 vervalt, inclusief titel.
De toelichting op artikel 6:3:1 vervalt, inclusief titel.

Q.

Artikel 6:4:1a lid 6 en lid 7 worden geschrapt.
De toelichting op de artikel 6:4:1a leden 2 tot en met 7 wordt geschrapt.


R.











S.

T.

U.

Artikel 6:5:4 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:
Opbouw vakantie
De duur van de vakantie van een ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, wordt verminderd naar
evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof.
De toelichting op artikel 6:5:4 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:
Opbouw vakantie
De korting van vakantieverlof vindt gedurende het ouderschapsverlof plaats overeenkomstig de omvang en
de duur van dit verlof. Geniet de ambtenaar bijvoorbeeld ouderschapsverlof gedurende zes maanden voor
de helft van zijn arbeidsduur en loopt het verlof van 1 mei tot 1 november, dan heeft betrokkene tot en met
april recht op volledig verlof (4/12 x verlofaanspraak op jaarbasis), van mei tot november een halve
verlofopbouw (6/12 x verlofaanspraak op jaarbasis x 0,5) en in november en december weer een gehele
verlofopbouw (2/12 x verlofaanspraak op jaarbasis).
In de toelichting op artikel 6:10 lid 1 worden de woorden “de vakantietoelage, levensloopbijdrage en
eindejaarsuitkering” vervangen door: “het IKB”.
In de toelichting op hoofdstuk 6a wordt de laatste zin van de eerste alinea geschrapt.
Artikel 6a:6 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 6a:6 Bronnen
De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling bestaat uit een
of meer van de volgende bronnen:
a. het salaris;
b. het IKB indien het college de levensloopregeling op grond van artikel 3:29 lid 2 heeft aangewezen
als bestedingsdoel van het IKB;
c. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren, bedoeld in artikel 3:36;
d. het opgebouwde verloftegoed, bedoeld in artikel 4:9 lid 3.


V.

In artikel 7:13:1 worden tussen de woorden “in artikel 7:3” en “bestaat:” de woorden “en geen opbouw van
het IKB, bedoeld in artikel 3:28,” toegevoegd.
In de toelichting op artikel 7:13:1 worden tussen de woorden “salaristoelage(n)” en “Het gaat” de woorden “en op
opbouw van het IKB.” toegevoegd.


W. In artikel 7:13:2 lid 1 worden tussen de woorden “in artikel 7:3” en “indien” de woorden “en de opbouw van
het IKB, bedoeld in artikel 3:28, worden gestaakt,” toegevoegd.

Artikel 7:13:2 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB vinden wel plaats
indien de ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand geen verwijt kan worden gemaakt van het gedrag,
genoemd in het lid 1.
De toelichting op artikel 7:13:2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
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Artikel 7:13:2 Staken van de doorbetaling
Zowel artikel 7:13:2 als artikel 7:14 bevatten de sancties op overtreding van de verplichtingen als genoemd
in artikel 7:10, 7:11 en 7:12, alsmede de conclusies die uit het onderzoek als bedoeld in artikel 7:12
getrokken kunnen worden.
De in deze artikelen beschreven situaties kunnen tijdelijk zijn. Dit houdt in dat artikel 7:13:2 en 7:14 ook
tussentijds kunnen worden toegepast. Wanneer de situatie weer hersteld is, wordt de betaling van
het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB weer gestart.
Artikel 7:13:2 ziet op de verplichtingen die aan de ambtenaar zijn opgelegd in artikel 7:10 en 7:12. Artikel
7:14 ziet op de verplichtingen die op grond van artikel 7:11 aan de ambtenaar zijn opgelegd.
Artikel 7:13:2 sanctioneert allereerst de weigering de benodigde informatie te verstrekken. De andere
sancties van artikel 7:13:2 betreffen gedrag van de ambtenaar, waarbij de arbo-dienst een rol speelt in de
beoordeling van dat gedrag.
De sancties op de overtredingen die genoemd zijn, zijn imperatief: de betaling van het salaris en de
toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB worden gestaakt wanneer bijvoorbeeld de
ambtenaar nalaat zich onder geneeskundige behandeling te stellen of zich niet houdt aan voorschriften van
behandelende geneeskundigen.
Als de ambtenaar geen verwijt gemaakt kan worden op grond van zijn geestelijke toestand, vindt
doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB wel plaats. De
gemeente moet zich voor het besluit om de salarisbetaling te staken dus vergewissen van de
geestestoestand van de ambtenaar.

X.

Artikel 7:14 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 7:14 Sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen
1.
2.

3.

De ambtenaar die zich niet houdt aan zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 7:11 lid 1, onderdeel c, wordt
disciplinair gestraft wegens plichtsverzuim.
De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel 7:3, en de opbouw
van het IKB bedoeld in artikel 3:28, worden gestaakt, indien en voor zolang de ambtenaar:
a.
weigert mee te werken aan, door het college of een door hem aangewezen deskundige, gegeven
redelijke voorschriften of getroffen maatregelen, als bedoeld in artikel 7:11 lid 1, onderdeel a, die
erop gericht zijn om de betrokkene in staat te stellen de eigen passende arbeid te verrichten;
b.
weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als
bedoeld in artikel 7:11 lid 1, onderdeel b;
c.
weigert aangeboden passende arbeid te verrichten, waartoe hij op grond van artikel 7:11 lid 2
verplicht is.
De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), en de opbouw van het IKB, bedoeld in
lid 2, vinden wel plaats indien de ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand geen verwijt kan
worden gemaakt van het gedrag, genoemd in het lid 2.

In de toelichting op artikel 7:14 worden in de eerste alinea tussen de woorden “salaristoelage(n)” en “weer
opgestart.” de woorden “en de opbouw van het IKB” toegevoegd.
De toelichting op artikel 7:14 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 3
Als de ambtenaar, bedoeld in lid 2, geen verwijt gemaakt kan worden op grond van zijn geestelijke toestand,
vindt doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB wel plaats. De
gemeente moet zich voor het besluit om de betaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de
opbouw van het IKB te staken dus vergewissen van de geestestoestand van de ambtenaar.
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Y.

In de algemene toelichting op artikel 7:16 worden in de laatste alinea tussen de woorden ”salaristoelage(n)” en
“te staken,” de woorden “en de opbouw van het IKB” toegevoegd.

Z.

In artikel 10d:2 sub worden de woorden “de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering” vervangen door: “het IKB,
bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel a en b”.

AA. In artikel 18:1:1 lid 1, sub f worden de woorden “de aanspraak op de vakantieuitkering” vervangen door: “8%”.
Artikel 3. Wijzigingen n.a.v. LOGA-circulaire ECWGO/U201601499 per 1 januari 2017
A.


B.

In de toelichting op artikel 7:24 worden de woorden “met IZA Zorgverzekeraar NV en Zilveren Kruis
Achmea voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, dat optioneel 3 keer met 1 jaar” vervangen door
“met CZ, IZA en Menzis voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, dat optioneel één keer met
één jaar”.
Artikel 3:25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. De ambtenaar heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten als hij één van de volgende
aanvullende zorgverzekeringen heeft: Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ,
Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis.

Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
De werkgeverscommissie voor de griffie van Velsen
De voorzitter,
E.H. Zorgdrager-van Laar

7. Wijzigingbesluit Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR VAR
Gezien:
de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ECWGO/U201600995 met als
onderwerp “ IKB regeling ” van 29 juni 2016;
Gelet op:
het gestelde in artikel 107 e.v. jo.160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen
en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het personeel van de griffie is opgedragen aan de raad, en
het besluit van de raad van de gemeente Velsen van 4 juli 2013 waarin deze bevoegdheid is overgedragen aan
de werkgeverscommissie voor de griffie, en
overal waar in de CAR/VAR het college wordt genoemd, wordt voor de griffier en de op de griffie werkzame
ambtenaren, de raad van de gemeente Velsen bedoeld.
BESLUITEN:
De Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2016 als volgt te wijzigen:
Artikel 1.
A

De titel van de regeling wordt gewijzigd in Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2017.
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B.

Onder vernummering van de artikelen 8. tot en met 11. naar 9. tot en met 12. worden de volgende
artikelen toegevoegd:
Artikel 8a.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8b.
1.
2.
3.

Individueel keuzebudget (IKB)

Een medewerker kan zijn keuze voor besteding van zijn individueel keuzebudget (IKB) aan een
bestedingsdoel als bedoeld in artikel 3:29 van de CAR/VAR via E-Hrm aangeven.
Indien deze keuze voor de eerste van de maand in E-hrm is aangegeven, wordt deze in principe
met de salarisbetaling van die maand verwerkt.
Voor het financieren van een opleiding als bedoeld in artikel 3:29 lid c, dient het bewijs van
betaling van de opleidingskosten bij de aanvraag in E-hrm bijgesloten te worden.
Naast de bestedingsdoelen als bedoeld in artikel 3:29 van de CAR/VAR, kan de medewerker zijn
IKB gebruiken voor de financiering van de volgende bestedingsdoelen:
fiets (incl. verzekering);
vakbondscontributie;
reiskosten woon- werkverkeer;
ABP extra pensioen;
Een medewerker kan zijn keuze alleen maken indien er voldoende IKB saldo beschikbaar is.
Het gestelde in artikel 3.33 CAR/VAR is ook van toepassing op de bestedingsdoelen genoemd in
lid 4 van dit artikel.
Voorwaarden financiering fiets via het IKB
Een medewerker kan één keer per vijf jaar de kosten van een fiets (inclusief verzekering) voor
eigen gebruik via het IKB uitruilen tot een maximumbedrag van € 850,--.
Bij de aanvraag in E-hrm dient een factuur van een bij de Kamer van koophandel ingeschreven
rijwielhandelaar bijgevoegd te worden.
Vanwege de werkkostenregeling wordt voor dit doel jaarlijks een budget vastgesteld. Als bij de
indiening van de aanvraag het budget ontoereikend is, mag de medewerker de aanvraag in het
daaropvolgende kalenderjaar indienen (ook al heeft de aankoop in het jaar daarvoor
plaatsgevonden).


8c.


8d.
1.

2.

3.
4.

Voorwaarden financiering vakbondscontributie via het IKB
Voor de besteding van het IKB aan het doel “vakbondscontributie”, dient bij de aanvraag in E-hrm
een bewijs van lidmaatschap van de vakbond bijgevoegd te worden.
Voorwaarden financiering reiskosten woon-werkverkeer via het IKB
Een medewerker kan de kilometers die hij voor woon-werkverkeer maakt en die niet door de
werkgever worden vergoed, uitruilen via het IKB. Hierbij geldt een maximale reisafstand van 75
kilometer enkele reis (inclusief de kilometers die door de werkgever vergoed worden).
Voor de bepaling van het aantal kilometers van het woon-werkverkeer wordt de “snelste route”
van het woonadres naar de werklocatie berekend via de routeplanner van de ANWB. Bij de
aanvraag in E-hrm dient een kopie van deze berekening bijgevoegd te worden.
Het aantal kilometers waarover
Wanneer redelijkerwijs aannemelijk kan worden gemaakt dat de snelste route onjuist is of niet kan
worden afgelegd, is het feitelijke aantal kilometers leidend.
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5.

6.
7.

8.

Er wordt uitgegaan van 214 werkbare dagen per jaar. Voor medewerkers die minder dan vijf
dagen per week werken, wordt uitgegaan van het feitelijk aantal dagen dat per week wordt gereisd
naar de werklocatie.
De vergoeding per kilometer is gelijk aan de maximaal onbelaste kilometervergoeding als
vastgesteld door de belastingdienst.
Voor de berekening van het aantal kilometers woon-werkverkeer is de feitelijke situatie leidend.
Wanneer iemand tussentijds in of uit dienst treedt, of verhuist, wordt dit in de berekening
verdisconteerd.
Voor de berekening wordt geen rekening gehouden met kortstondige ziekte of afwezigheid van
minder dan zes aansluitende weken. Bij meer dan 6 weken wordt de uitruilmogelijkheid stopgezet.

8e.
1.
2.

Voorwaarden financiering ABP extra pensioen via het IKB
Een medewerker kan, indien hier fiscale ruimte toe is, het IKB gebruiken om een storting te doen
in zijn ABP ExtraPensioen.
Voor de besteding van het IKB aan het doel “ABP extra pensioen”, dient bij de aanvraag in E-hrm
een bewijs van fiscale ruimte van het ABP bijgevoegd te worden.


C.

Aan de slotbepaling artikel 12 wordt toegevoegd:” Met ingang van 1 januari 2017 zijn de artikelen 8a t/m
8d toegevoegd onder vernummering van de artikelen daarna en onder gelijktijdige intrekking van de
“Fietsregeling gemeente Velsen 2015”, de “Regeling uitruil eindejaarsuitkering gemeente Velsen ten
behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer” en de “Regeling Vakbondscontributie Gemeente
Velsen”.

Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
De werkgeverscommissie voor de griffie van Velsen
De voorzitter,

E.H. Zorgdrager-van Laar

8. Rectificatie; Vastgesteld bestemmingsplan binnenhaven
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 6 april
2017 het bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) heeft
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhaven” heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober
2016, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.
Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor was de ontwikkeling van het project
'De Binnenhaven' mogelijk. In 2012 is het laatste deel van de eerste fase opgeleverd en sindsdien ligt de
ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen van het oorspronkelijk programma
sterk veranderd. De eigenaar van de grond heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar
is en stelt voor om de beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50
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grondgebonden woningen. Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is dit
bestemmingsplan opgesteld.

Korte zakelijke inhoud wat de raad heeft gedaan met de zienswijzen
In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 5 zienswijzen ingediend. De
reacties gaan met name over de ontsluiting van het binnenterrein en de realisatie van voldoende
parkeergelegenheid. De reacties hebben niet tot wijzigingen van het bestemmingplan geleid. Het college stelt
de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door het park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en het
Appelboompad in IJmuiden.

Ligging plangebied
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan "Binnenhaven"
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) voor een ieder met ingang van 21 april 2017 gedurende
zes weken ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan
daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep
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hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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