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Officiële uitgave van Purmerend.

Vergoedingregeling voor het verrichten van kazernering
Burgemeester en wethouders van Purmerend;
gelet op het bepaalde in artikel 19:19 CAR,
gelet op de instemming van de ondernemingsraad;
Besluiten
vast te stellen de navolgende regeling:

Vergoedingsregeling voor het verrichten van kazernering
Artikel 1 Algemeen
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
vrijwilliger: de vrijwilliger in de zin van artikel 19:1 CAR;
a.
kazerneringsdienst; een aaneengesloten tijdruimte van ten hoogste 24 uur, waarin de vrijwilliger,
b.
zonodig naast het verrichten van werkzaamheden de verplichting is opgelegd om ten behoeve
van een direct repressieve inzetbaarheid in de kazerne of in/nabij een brandweervoertuig beschikbaar te zijn.

Artikel 2 Vergoeding van kazerneringsdiensten
1.
2.

3.

De vrijwilliger die volgens dienstrooster wordt aangewezen om kazerneringdienst te verrichten,
zoals bedoeld in artikel 1, onder b, van deze regeling, ontvangt hiervoor een vergoeding.
De berekeningsbasis van de in het eerste lid bedoelde vergoeding is het per uur uitgedrukte bedrag,
zoals geregeld in de bij de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke Brandweer
behorende vergoedingentabel in bijlage 1, kolom 4 en is vermeld achter de door de vrijwilliger
beklede rang.
De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van de vergoeding, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, te vermenigvuldigen met
een van de navolgende van toepassing zijnde wegingsfactoren:
1 voor werk-/oefenuren;
a.
1/2 voor wachturen;
b.
1/4 voor slaapwachturen.
c.

Artikel 3
Het college is bevoegd te beslissen, voor zover nodig is afwijking van de in voorgaande artikelen gestelde regels, in gevallen waarin deze regeling naar hun oordeel niet of niet naar redelijkheid voorziet.

Artikel 4
1.
2.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010, en kan worden aangehaald als "Vergoedingsregeling voor het verrichten van kazernering".
Op het tijdstip dat deze regeling in werking treedt is de "Vergoedingsregeling consignatie-, aanwezigheidsdiensten en overige activiteiten vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer", vastgesteld
op 22 september 1998, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in onze vergadering van 29 september 2009

de secretaris (loco),
D. Emmer

de burgemeester,

D. Bijl
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