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Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;
gelezen het voorstel van het team Personeel S Organisatie, Juridische Zaken en Communicatie
d.d. 19 oktober 2015, inzake de wijziging van artikel 15:1:16 van de Collectieve- en Lokale arbeids
voorwaardenregeling (CAR-LAR));
gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;
gelet op de op 19 oktober 2015 per e-mail verkregen overeenstemming in de commissie voor
georganiseerd overleg;
besluiten:
de Collectieve- en Lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-LAR) te wijzigen als volgt:
Artikel 1 Wijziging artikel 15:1:16
Artikel 15:1:16 van de LAR komt te luiden als volgt:
Artikel 15:1:16
Dragen van uniform of dienstkleding
1. De ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de door het college voor die
betrekking of voor bepaalde werkzaamheden voorgeschreven kleding of uniform en onderschei
dingstekenen te dragen.
2. Het deelnemen aan betogingen en optochten in het voorgeschreven uniform is de ambtenaar
slechts toegestaan, indien daarvoor door of namens het college toestemming is gegeven.
3. Het is de ambtenaar verboden om bij gekleed gaan in uniform insignes of andere
onderscheidingstekens of in dienst uniformkledingstukken te dragen, een en ander voor zover die
niet van gemeentewege zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het dragen waarvan niet door het
college vergunning is verleend. Dit verbod is niet van toepassing ten aanzien van ordetekenen tot
het aannemen of dragen waarvan door het hoger bestuursorgaan verlof is verleend.
4. De werkkleding of het uniform mag alleen tijdens werktijd (incl. woon- werkverkeer) gedragen
worden.
5. Het reguliere onderhoud als wassen en kleine reparaties is voor rekening van de ambtenaar,
tenzij anders afgesproken is.
6. De kleding of het uniform wordt ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de gemeente. Bij
vervanging van kleding of uniform of bij beëindiging van de functie waarvoor de werkkleding of het
uniform ter beschikking is gesteld, moet dit weer ingeleverd worden.
Artikel 2 Intrekken kledingreglement
Het Kledingreglement

gemeente Kampen per 1 november 2015 in te trekken.

Artikel 3 Inwerkingtreding
De wijzigingen treden in werking op de dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht tot
1 november 2015.
Alduspesloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen
d.d. 27 oktober 2015.
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