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Regeling studiefaciliteiten gemeente Rhenen

Regeling studiefaciliteiten
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze regeling verstaat onder:
ambtenaar: hij of zij die door of vanwege de gemeente Rhenen is aangesteld om in openbare
1.
dienst werkzaam te zijn;
studie: cursus of opleiding die door de ambtenaar wordt gevolgd;
2.
studieverlof: verlof toegekend voor het volgen van een studie
3.
POP: persoonlijk ontwikkelingsplan: hierin worden de afspraken over de loop-baanontwikkeling
4.
en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar vastgelegd en een in dat kader te volgen
studie en te ondernemen activiteiten. De afspraken die in dit POP worden gemaakt moeten voldoen
aan de budgettaire voorwaarden.
incompany cursus: teamoverstijgende cursus
5.

Artikel 2 Opleidingsplan en budget
Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een opleidingsplan en een opleidingsbudget vast. Bij het
opstellen van het opleidingsplan zullen de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) worden betrokken.

Artikel 3 Verlenen studiefaciliteiten
Burgemeester en wethouders kunnen aan een ambtenaar de in de volgende artikelen omschreven
studiefaciliteiten toekennen als;
De studie direct in het belang van een goede uitoefening van de functie is opleidingsnoodzaak of
a.
die in het POP-gesprek zijn afgesproken;
Met de studie een bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van de loopbaanmogelijkheden
b.
(opleidingswens) van de ambtenaar binnen de gemeente Rhenen;
Met de studie tegemoet wordt gekomen aan een wens van de ambtenaar (opleidingswens) die
c.
door burgemeester en wethouders redelijk wordt geacht en die niet direct gericht is op het vergroten van de loopbaanmogelijkheden binnen de gemeente Rhenen.

Artikel 4 Vergoedingshoogten studiefaciliteiten
1.

De naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijk geachte studiekosten worden
vergoed:
Voor een percentage van 100% van de studiekosten als het een studie betreft als bedoeld
a.
in artikel 3, sub a;
Voor een percentage van 75% van de studiekosten als het een studie betreft als bedoeld in
b.
artikel 3, sub b;
Voor een percentage van 50% van de studiekosten als het een studie betreft als bedoeld in
c.
artikel 3, sub c.

2.

Onder studiekosten worden verstaan: cursus-, les-, of collegegelden, examen- en diplomagelden,
en studiemateriaal. Onder studiekosten worden niet verstaan: schrijfbehoeften, verzendkosten,
duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven boeken en dergelijke.
Ook worden onder studiekosten verstaan de noodzakelijke reis- en verblijfskosten. Deze worden
berekend op basis van de bij de gemeente Rhenen geldende Regeling reiskosten gemeente Rhenen.
Veer-, tol- en parkeergeld wordt niet vergoed.

Artikel 5 Verlofregeling studiefaciliteiten
1.
2.

3.

1

Als de ambtenaar de keuze heeft tussen het volgen van een studie tijdens diensttijd of buiten
diensttijd kiest hij voor het volgen van die studie die zo veel mogelijk buiten diensttijd plaatsvindt.
Aan de ambtenaar wordt slechts verlof met behoud van bezoldiging verleend voor het aantal
uren dat nodig is voor het volgen van de lessen of het afleggen van examens tijdens de vastgestelde werktijden als het studies betreft als bedoeld in artikel 3, sub a en b. Voor deeltijders is het
verlof met behoud van bezoldiging naar rato.
Voor het volgen van lesuren buiten werktijd wordt in beginsel geen compensatieverlof verleend.
Wel krijgt de ambtenaar verlof voor 10% van de opgegeven zelfstandige studietijd (studietijd minus
lesuren) als het studies betreft als bedoeld in artikel 3, sub a en b.
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4.
5.

Aan de ambtenaar krijgt ter voorbereiding op een (afsluitend) examen een halve dag verlof. Voor
deeltijders is dit naar rato.
In alle andere gevallen wordt geen verlof verleend. Afwijkende situaties zullen ter beoordeling
aan de manager worden voorgelegd.

Artikel 6 Studiefaciliteiten
1.
2.
3.

4.

De studiefaciliteiten worden voor een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn, die
wordt afgeleid van de normale duur van de studie, vastgesteld.
De in lid 1 bedoelde termijnen zijn in elk geval verstreken op de datum, waarop het dienstverband
van de ambtenaar met de gemeente eindigt.
Als burgemeester en wethouders van mening zijn dat de ambtenaar niet regelmatig of niet voldoende studeert, waardoor hij niet in staat kan worden geacht zijn studie binnen de termijn als
bedoeld in lid 1 af te ronden, is het college bevoegd de verleende studiefaciliteiten- al dan niet
tijdelijk- in te trekken.
De ambtenaar moet alle informatie verstrekken die het college nodig heeft om een oordeel te
kunnen vormen als bedoeld in het derde lid.

Artikel 7 Terugbetalingsregeling
1.

2.

3.

De ambtenaar is verplicht de door de gemeente vergoedde studiekosten terug te betalen, als:
Hij de studie, waarvoor de vergoeding is verleend, beëindigt voordat de in artikel 6 lid 1,
a.
genoemde termijn is verstreken, zonder dat de studie tot het behalen van een diploma heeft
geleid;
Hij voor het einde van de studie of binnen twee jaar na het beëindigen van de studie als
b.
bedoeld in artikel 3 sub b en c, op eigen verzoek of ten gevolge van aan zichzelf te wijten
feiten of omstandigheden wordt ontslagen.
Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van sub a en b besluiten dat de terugbetalingsplicht niet van toepassing is.
Als op de datum van ingang van het ontslag van de in lid 1, onder sub b bedoelde termijn van
twee jaar, ten minste 1 jaar is verstreken, blijft de verplichting tot terugbetaling verplicht tot 1/24
deel van de genoten bedragen voor iedere volle maand die aan de termijn van twee jaar ontbreekt.
De terugbetalingsregeling geldt niet voor incompany cursussen.

Artikel 8 Algemeen
1.
2.

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere
voorziening treffen.
Het college beslist in alle gevallen over de uitleg van de bepalingen van deze regeling als verschil
van inzicht bestaat.

Artikel 9 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.
Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling studiefaciliteiten gemeente Rhenen”

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3-2-2009,

2

mr. M.A.J. Oosterwijk

drs. J.H.A. van Oostrum

Gemeentesecretaris

Burgemeester
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