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Officiële uitgave van Westland.

Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Westland
Het College van burgemeester en wethouders stelt de volgende regeling vast.

Instelling en samenstelling commissie
Artikel 1.1
1.
2.
3.

Burgemeester en wethouders stellen een commissie in als bedoeld in artikel 10d-24 van de CARUWO.
De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.
Burgemeester en wethouders benoemen de voorzitter, de leden en plaatsvervangers van de
commissie. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de directie, één lid op voordracht van de
werknemersgeleding in het Georganiseerd Overleg en de voorzitter op voordracht van het Georganiseerd Overleg.

Artikel 1.2
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en bij haar taak als bedoeld onder artikel
2.1 aanhef en onder a, een deskundige op het gebied van functiewaardering.

Taken
Artikel 2.1
1.

De commissie ziet desgevraagd toe op de individuele toepassing van de bepalingen van paragraaf
5 van artikel 10d van de CAR-UWO, waarbij specifiek aan de orde kan komen of
een functie al dan niet passend is, gelet op de criteria die daarvoor zijn vastgesteld in het
a.
Van werk naar werk-contract;
een eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract aan de orde is, zoals bedoeld
b.
in artikel 10d:22;
de tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk
c.
naar werk-contract of de mogelijkheden in artikel 10d:23 van de CAR-UWO voldoende zijn
nagekomen.

2.

Een verzoek om advies als bedoeld in het eerste lid kan schriftelijk worden gedaan door of namens
het college en door of namens de betrokken ambtenaar aan de commissie via de ambtelijk secretaris.
De commissie brengt op verzoeken om advies uit dit artikel een bindend advies uit.

3.

Artikel 2.2
1.
2.

3.

De commissie adviseert desgevraagd over de vraag of een functie, gemeten in tijd en taken, meer
dan 30% wijzigt dan wel dat meer dan 30% van de functie komt te vervallen.
Een verzoek om advies als bedoeld in het eerste lid kan schriftelijk worden gedaan door of namens
het college en door of namens de betrokken ambtenaar aan de commissie via de ambtelijk secretaris.
De commissie brengt op een verzoek om advies uit dit artikel een advies uit.

Werkwijze
Artikel 3.1
De commissie kan informatie inwinnen bij de belanghebbenden en diegenen die betrokken zijn de bij
de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract en hen horen.

Artikel 3.2
Burgemeester en wethouders en de betrokken ambtenaar zijn verplicht binnen vijf werkdagen na het
indienen van het verzoek daartoe alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Artikel 3.3
Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 3.4
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De commissie komt binnen twee weken na het indienen van het verzoek om advies bijeen en brengt
binnen twee weken na samenkomst haar advies schriftelijk uit aan burgemeester en wethouders en de
betrokken ambtenaar.

Citeertitel en inwerkingtreding
Artikel 4
Deze regeling kan worden aangehaald als " Reglement commissie Van werk naar werk gemeente
Westland " en treedt in werking op de derde dag nadat de regeling is bekend gemaakt.
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Westland op 17 december 2013.
Burgemeester en wethouders van Westland
de secretaris, de burgemeester,
M.van Beek J. van der Tak
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