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Officiële uitgave van Almere.

Burgemeester en wethouders van Almere;
gelet op het bepaalde in CAR-UWO artikel 10d:24, lid 1 en 10d:23, lid 5;
gelezen het voorstel van de afdeling HRM van de Stafdienst Bedrijfsvoering d.d. 6-11- 2017;
gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;

BESLUITEN:

het navolgende Reglement commissie Van werk naar werk vast te stellen:

SAMENSTELLING COMMISSIE

Artikel 1.1
1.
2.

Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.
De commissie bestaat uit:
een lid aan te wijzen door het college;
a)
een lid aan te wijzen door de werknemersgeleding.
b)
één lid, tevens voorzitter, aangewezen door de beide leden onder a en b
c)

3.

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Artikel 1.2
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 2.1
De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:
over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van
a.
het Van werk naar werk-contract;
over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22
b.
CAR-UWO;
over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.
c.

Artikel 2.2
Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 2.1 kan worden gedaan door of namens het college of
door de betrokken ambtenaar.

Artikel 2.3
De commissie brengt een zwaarwegend advies uit.

WERKWIJZE

Artikel 3.1
De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werkcontract betrokkenen horen.

Artikel 3.2
Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de
commissie.

Artikel 3.3
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Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 3.4
De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

INWERKINGTREDING

Artikel 4
Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement commissie Van werk naar werk" en treedt in
werking met ingang van 14 november 2017.

Almere,
Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris, de burgemeester,
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