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ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;
HEEFT BESLOTEN:
de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen vast te stellen.
Wijzigingen, inhoudsopgave en bijlagen

[leeg artikel]
[lege alinea]

Hoofdstuk 24 Werkkleding
Artikel 24:1:1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
betrokkene : degene die verplicht is om een uniform of dienstkleding of een verstrekking uit veia.
ligheidsoverwegingen te dragen;
werkkleding : verstrekkingen in welke vorm ook, die zijn gedaan krachtens dit hoofdstuk.
b.

Artikel 24:1:2
De verstrekkingen worden indien mogelijk van gemeentewege gemerkt.

Artikel 24:1:3
De verstrekking van werkkleding geschiedt uitsluitend:
als in het belang van de dienst uniforme kleding gewenst is;
a.
uit veiligheidsoverwegingen;
b.
voor het verrichten van extra vuile werkzaamheden of wegens extra slijtage;
c.
aan de betrokkene in de buitendienst, die tijdens neerslag verplicht is door te werken.
d.

Artikel 24:1:4
1.
2.

De betrokkene aan wie werkkleding is verstrekt, is verplicht deze in de desbetreffende omstandigheden te dragen.
De werkkleding mag alleen ten behoeve van de dienst worden gedragen.

Artikel 24:1:5
1.

2.

In de regel is de betrokkene verplicht, voor eigen rekening, zorg te dragen dat aan de hem van
gemeentewege persoonlijk verstrekte werkkleding zich steeds in een behoorlijke staat van onderhoud en reinheid bevindt.
Reiniging en herstel van depot- en magazijngoederen gebeurt van gemeentewege, tenzij dit nodig
is tengevolge van gebrek aan zorg van de betrokkene.

Artikel 24:1:6
De afschrijvingstermijn, voor zover vastgesteld, is de minimumdraagtijd

Artikel 24:1:7
Bij het beëindigen van het dienstverband kan de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld de hem
persoonlijk verstrekte werkkleding van de gemeente te kopen tegen een vergoeding van de op de
aanschafkosten en de afschrijvingstermijn gebaseerde restwaarde.

Artikel 24:1:8
In gevallen waarin dit hoofdstuk niet of niet naar redelijkheid voorziet, treft het college een passende
voorziening.

Artikel 24:1:9
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Verstrekkingen die zijn gedaan op grond van de Werkkledingverordening, zoals deze voor intrekking
luidde, worden geacht ook onder dit hoofdstuk te vallen.

Gedaan te Groningen in de raadsvergadering van 6 december 1995.

De burgemeester,

H. Ouwerkerk

De secretaris,

J. Bosma

2

Cvdr 2017 nr. CVDR48979_1

21 november 2017

