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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 november 2018 No. 2018-42 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders wethouder J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,  

P.A. de Vries, mevrouw J.H.A. Sørensen en secretaris  G.T. Wildeman 

   

4.1 (BVEB, team HRM), 14-11-2018. 

 

Wijziging artikel 3:21 van de CAR-UWO 

conform LOGA brief TAZ/U201800473 

 

Port.houder: Burgemeester 

De door het LOGA aangekondigde 

wijzigingen van de 

arbeidsvoorwaarden in de 

circulaire van 24 juli 2018 

(TAZ/U201800473) met 

terugwerkende kracht tot 1 oktober 

2018 opnemen in de 

arbeidsvoorwaardenregeling van 

de gemeente Maasdriel. 

 

 

De VNG heeft op 24 juli 2017 

een LOGA circulaire 

gepubliceerd naar aanleiding 

van een afspraak in  

de cao-akkoorden van 2017-

2019. De kern van deze 

afspraak tussen de VNG en 

de vakbonden is  dat 

werknemers die werkzaam 

zijn op basis van de payroll-

constructie, een beloning 

ontvangen die vergelijkbaar is 

met de beloning van eigen 

weknemers met een 

aanstelling.   
Deze circulaire concretiseert 

de cao-afspraak en 

formaliseert de gelijke 

beloning in een nieuw artikel 

3:2a CAR-UWO. Dit artikel 

verplicht CAR-UWO 

organisaties bij de inhuur van 

payroll-werknemers met de 

payroll-werkgever – naast de 

al verplichte belonings-

elementen (de zogeheten 

inlenersbeloning) voor 

payrollwerknemers– drie 

extra beloningselementen uit 

de CAR-UWO  toe te passen. 

Indien deze extra elementen 

niet of niet volledig onderdeel 

uitmaken van de beloning van 

de payroll-werknemers, dan 

spreekt de gemeente met de 

payroll-werkgever schriftelijk 

af dat de payroll-werknemers 

van de payroll-werkgever een 

compensatietoeslag als 

bedoeld in artikel 3:2a lid 4 en 

lid 5 CAR-UWO ontvangen; 

de zogenaamde 

compensatietoeslag CAR-

UWO. 
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4.2 (B&R), 20-11-2018. 

 

Prestatieafspraken 2019. 

 

Port.houder: Van Hoften 

In te stemmen met de 

Prestatie(jaar)afspraken 2019 

tussen gemeente Maasdriel, 

Woonstichting de Kernen, 

Bewonersraad De Kernen, 

Woningstichting Maasdriel en 

Huurdersvereniging 

Bommelerwaard en de 

gemeenteraad op de hoogte te 

stellen van de prestatieafspraken. 

 

 

Het college stemt in met de 

Prestatieafspraken 2019. De 

afspraken vormen de leidraad 

en kapstok voor overleg en 

samenwerking in het komend 

jaar tussen de gemeente 

Maasdriel, woningstichting De 

Kernen, Bewonersraad De 

Kernen, woningstichting 

Maasdriel en 

Huurdersvereniging 

Bommelerwaard. De 

afspraken zijn nauwkeurig 

afgestemd op en waar 

mogelijk uniform aan de 

afspraken die Zaltbommel 

met De Kernen, de Woonlinie 

en de huurdersorganisaties 

maken. Op deze wijze geven 

we gezamenlijk uitvoering 

aan de Woonvisie 

Bommelerwaard 2016-2020. 

Na besluitvorming worden de 

Prestatieafspraken door de 

woningcorporaties aan het 

Ministerie van BZK 

aangeboden. 

4.3 H. van Hooft, (R&B), 12-11-2018. 

 

Mandaatbesluit regionaal 

breebandproject. 

 

Port.houder; De Vreede 

Akkoord te gaan met het 

bijgevoegde mandaatbesluit 

inzake breedband. 

  
 

Ten behoeve van de 

voorbereiding en inrichting 

van de Uitvoeringsorganisatie 

Breedbandnetwerk 

Rivierenland (UBR) heeft het 

college mandaagt verleend 

aan de portefeuillehouder 

breedband (wethouder De 

Vreede) en aan de regionale 

kwartiermaker voor diverse 

uitvoeringshandelingen. 

 


