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Regeling verstrekking bedrijfsfitness gemeente Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Besluiten:
Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;
Gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;
Tot vaststelling van de navolgende

Regeling verstrekking bedrijfsfitness gemeente Heerhugowaard
Artikel 1 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, vrijwilligers van de
a.
brandweer, collegeleden en raadsleden.
Bedrijfsfitness: De conditie- of krachttraining van medewerkers die georganiseerd of geïnitieerd
b.
wordt door de werkgever en die onder deskundig toezicht plaatsvindt, en waaraan minimaal 90%
van de medewerkers met dezelfde arbeidsplaats (niet zijnde de woning van een medewerker) kan
deelnemen, en die voor 90% van de medewerkers op een door de werkgever aangewezen vaste
locatie (niet zijnde de woning van een medewerker) plaatsvindt.

Artikel 2 Voorwaarden
1.
2.

De regeling heeft alleen betrekking op door de gemeente geselecteerde sportschool. Deze is te
vinden op de website www.care4fit.nl.
De medewerker mag onbeperkt gebruik maken van bedrijfsfitness.

Artikel 3 Financiering
Het te betalen maandbedrag voor de sportschool wordt maandelijks op het bruto salaris van de medewerker ingehouden, mits voldaan wordt aan de voorwaarde in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 4 Procedure
1.
2.
3.

4.
5.
6.

De gemeente Heerhugowaard draagt er zorg voor dat de medewerker onder begeleiding kan fitnessen en informeert de medewerker hierover.
De medewerker vult het aanmeldformulier van care4fit op internet in. Hij print vervolgens het
formulier uit en levert dit, voorzien van een handtekening, in bij de salarisadministratie.
e

De medewerker kan deelnemen vanaf de eerste dag van een maand indien hij zich voor de 20
van de voorafgaande maand heeft aangemeld. M.u.v. december: dan dient hij zich uiterlijk 15
december aan te melden om 1 januari te kunnen starten.
Een abonnement loopt tot het eind van het kalenderjaar, dat wil zeggen t/m 31 december. Het
abonnement wordt telkens stilzwijgend met de periode van één kalenderjaar verlengd.
De medewerker kan zich afmelden of wisselen van sportcentrum voor het komende kalenderjaar
indien hij dit vóór 15 november schriftelijk, per brief of mail, kenbaar maakt bij care4fit.
Eenmalige kosten zoals inschrijfgeld, intake, borg voor sportpas / sleutel, etc. dient de medewerkers
zelf bij het sportcentrum te voldoen. Deze kosten worden niet door care4fit of de gemeente
Heerhugowaard betaald.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Deelname is in eigen tijd. De gemeente Heerhugowaard kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
letsel, dat de medewerker heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van de fitness training.

Artikel 6 Voorbehoud fiscale wijzigingen
De gemeente Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om in verband met fiscale wijzigingen, de
bedragen zoals overeengekomen met een medewerker en de bedragen zoals zijn opgenomen op de
website van care4fit te wijzigen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de gemeentesecretaris een
bijzondere voorziening treffen.
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Artikel 8 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling verstrekking bedrijfsfitness gemeente
Heerhugowaard 2008”.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervangt alle eerder gemaakte
afspraken omtrent bedrijfsfitness.

Aldus vastgesteld in de vergadering burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.
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