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57 wijziging CAR-LAR
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;
gelezen het voorstel van het team Personeel Ik Organisatie, Juridische Zaken en Communicatie d.d.
31 maart 2015 inzake de wijziging van hoofdstuk 20 van de Collectieve- en Lokale
arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-LAR);
gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;
gelet op de verkregen overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 23 maart
2015;
besluiten:
de Collectieve- en Lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-LAR) te wijzigen als volgt:
Artikel 1 Wijziging hoofdstuk 20
Het bestaande lokale hoofdstuk 20 van de LAR met bijbehorende toelichting komt te vervallen en
wordt vervangen door een nieuw hoofdstuk 20, luidende:
Hoofdstuk 20.

Vergoeding piketdienst beroepsbrandweer

Artikel 20:1:1
De ambtenaar, op wie de verplichting rust zich buiten de voor hem geldende werktijden ter
beschikking te houden ten behoeve van de brandweerdienst, heeft aanspraak op een
vergoeding.
Artikel 20:1:2
Deze vergoeding bestaat uit verlof, dat door de commandant wordt verleend zo spoedig
mogelijk - in de regel binnen zes kalenderweken - na het tijdvak waarin de ambtenaar zich ter
beschikking moest houden. Het verlof bedraagt 16 Zo van het aantal uren, waarin hij zich ter
beschikking moest houden, voor zover deze vielen op zondag, nieuwjaarsdag, tweede
Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de
verjaardag van de koningin wordt gevierd en iedere andere dag, die daarboven door het
college wordt aangewezen en ~\0 Zo van het aantal uren waarin hij zich ter beschikking moest
houden, indien deze uren vielen op andere dagen.
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Artikel 20:1:3
Indien naar het oordeel van de commandant het dienstbelang zich verzet tegen het toekennen
van verlof, wordt een vergoeding in geld gegeven. De vergoeding bedraagt \ QJo van het 1/156
gedeelte van het salaris per maand voor elk uur, waarin de ambtenaar zich ter beschikking
moet houden, voor zover deze uren vielen op zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag
van de koningin wordt gevierd en iedere andere dag die daarboven door het college wordt
aangewezen en 10*^» van dat salarisgedeelte voor elk uur, waarin hij zich ter beschikking
moest houden, indien deze uren vielen op andere dagen. De uitbetaling heeft zo spoedig
mogelijk plaats.
Artikel 2 Inwerkingtreding
Artikel 1 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen d.d. 7
april 2015.
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