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Brief aan de leden 
T.a.v. het college en de raad 

GEMEENTE HELLENDQORN 
Behand.: 

2 1 DEC 2010 
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Kopie aan: ttvJ/'PÏÜV 
Archief D / N>esks / ViVërtrT 
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Landelijk Overleg 
Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden 

informatiecentrum tel. 

(070) 373 8020 

betreft 

verhoging minimum 
vakantietoelage per 
1 ianuan'2011 

Samenvatting 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

ECCVA/U201002613 
Lbr: 10/114 
CvA/LOGA 10/23 

bijlage(n) 

1 

datum 

14 december 2010 

In de Cao 2009-2011 is een structurele salarisverhoging van 0,5% afgesproken per 1 januari 
2011. De minimum vakantietoelage wordt evenredig verhoogd. De toelichting op artikel 6:3 CAR 
wordt daarop aangepast. 
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Landelijk Overleg 
Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden 

ons kenmerk 

ECCVA/U201002613 

Lbr: 10/114 
CvA/LOGA 10/23 

bijlage(n) 

1 

datum 

14 december 2010 

Geacht college en gemeenteraad, 

In de Cao 2009-2011 is een structurele salarisverhoging van 0,5% afgesproken per 1 januari 
2011. De minimum vakantietoelage wordt evenredig verhoogd. De toelichting op artikel 6:3 CAR 
wordt daarop aangepast. 

Inwerkingtreding 
De wijzigingen in de CAR-UWO treden in werking per 1 januari 2011. 

Rechtskracht 
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten 
gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR - bepalingen en de wijzigingen daarin. Voor 
gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt dat eveneens voor de zogenoemde UWO -
artikelen. De CAR en de UWO hebben echter niet de status van een Cao omdat het LOGA geen 
verordenende bevoegdheid heeft in gemeenten. Deze wijzigingen werken dan ook niet 
rechtstreeks door in de gemeenten. Lokale vaststelling van (wijzigingen in) de CAR-UWO is dan 
ook noodzakelijk. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de 
arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen. 



De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 van de 
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas 
verbinden, wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt door 
plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad. Bij gebreke van 
een gemeenteblad vindt bekendmaking plaats door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken 
op de gemeentesecretarie of op een andere door het college te bepalen plaats en door het doen 
van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Het 
gemeenteblad kan op grond van artikel 139, derde lid, elektronisch worden uitgegeven. 
Elektronische bekendmaking is aan regels gebonden. 

Hoogachtend, 
Landelijk overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 

J, Schirmbeck, 
secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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Bijlage bij ledenbrief ECCVA/U201002613 

CAR-wijziging 
De laatste zin van de toelichting op lid 2 van artikel 6:3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
De minimum vakantietoelage bedraagt € 146,65 per maand. 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - Ledenbrieven LOGA 

Van: "VNG LEDEN" <vngleden@VNG.NL> 
Datum: Di, dec 21, 2010 16:02 
Onderwerp: Ledenbrieven LOGA 

V I I O: 

Per abuis zijn een aantal LOGA-iedenbrieven niet toegezonden. 

Hieronder vindt u de links naar de ledenbrieven op onze site: 

Invoering aanstellingskeuring 14.12.2010 Lbr. 10/112 

en PPMO CvA/LOGA 

10/21 

Indexering BWW-uitkering 14,12.2010 Lbr: 10/113 

hoofdstuk 1 öa CAR CvA/LOGA 

10/22 

Verhoging minimum 14.12.2010 Lbr: 10/114 

vakantietoelage per 1 januari CvA/LÖGA 

2011 10/23 
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