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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

Vaststellen van de volgende regelingen voor de griffier en de griffiemedewerkers:
1. tijdelijke regeling persoonsgebonden budget/WKR 2019 – 2020 gemeente Stichtse Vecht;
2. regeling beeldschermbril gemeente Stichtse Vecht;
3. regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur.

Samenvatting

Het college heeft de genoemde regelingen vastgesteld voor het ambtelijk apparaat. De 
gemeenteraad moet de regelingen vaststellen voor de griffier en de griffiemedewerkers.

Bijlagen
1. Tijdelijke regeling PGB/WKR 2019-2020 gemeente Stichtse Vecht
2. Regeling beeldschermbril
3. Regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparaten
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Raadsvoorstel
Onderwerp

Regelingen PGB/WKR 2019-2020, beeldschermbril en mobiele telefoon griffie

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

5 maart 2019

Commissie

Portefeuillehouder

Y.P. van Mastrigt

Organisatie onderdeel

griffie

E-mail opsteller

Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

03462542000

Registratie nummer

Z/19/152772-VB/19/94492

Definitief voorstel en besluit
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

Argumenten
Tijdelijke regeling PGB/WKR 2019-2020, 
Het PGB (persoonsgebonden budget) is een onbelaste kostenvergoeding die je als medewerker kunt 
inzetten voor een aantal organisatiedoelen. Per 1 januari 2019 komt de tijdelijke regeling PGB 2018-
2019 te vervallen. Het voorstel wordt gedaan om een nieuwe tijdelijke regeling PGB vast te stellen. 

Beeldschermbril
Een beeldschermbril is een bril speciaal afgestemd voor de beeldschermafstand. Op grond van 
artikel 5.11. van de Arbowet is de werkgever verplicht om de kosten van een beeldschermbril te 
vergoeden, als normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt voor beeldschermwerk. 

Mobiele telefoon en/of andere apparatuur
Om een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken, wordt in principe aan iedere medewerk(st)er 
voor zakelijk gebruik een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. De desbetreffende 
medewerk(st)ers dienen tijdens en/of buiten werktijd via de mobiele telefoon bereikbaar te zijn dan 
wel de mogelijkheid te hebben om telefonische dienstgesprekken te voeren met een mobiele 
telefoon. Andere apparatuur wordt ter beschikking gesteld op aanwijzing van de direct 
leidinggevende (of de aangewezen verantwoordelijke). 

Kanttekeningen
n.v.t.
Communicatie
De griffier en griffiemedewerkers worden geïnformeerd. De besluiten worden gepubliceerd in het 
Gemeenteblad op  www.overheid.nl. 

Financiën en risico’s
Tijdelijke regeling PGB/WKR 2019-2020, 
Het betreft een verlenging van een huidige regeling waarvan de kosten c.q. effecten zijn 
gebudgetteerd. Indien een medewerker deels- of geen gebruik heeft gemaakt van de PGB regeling, 
dan vervalt in december van het desbetreffende kalenderjaar zijn of haar aanspraak op de PGB 
vergoeding of restant. 

Beeldschermbril
De kosten voor een beeldschermbril zijn gestegen. Dit komt in totaal neer op een verschil van €100 
per beeldschermbril. Er is ruimte voor in het Arbobudget. 

Juridische paragraaf
Op grond van artikel 107 e.v. van de Gemeentewet is de raad bevoegd om regelingen vast te stellen.
De werkgeverscommissie

Griffier Voorzitter

J.A. Hekman Mevr. P.M.E. Bredt-Aler
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Raadsbesluit

Onderwerp

Regelingen PGB/WKR 2019-2020, beeldschermbril en mobiele telefoon griffie

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

5 maart 2019

Commissie

n.v.t.

Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/152772-VB/19/94492

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

1. Artikel 107 van de Gemeentewet,
2. Artikel 2, lid 1 van de Verordening werkgeverscommissie Gemeente Stichtse Vecht1,
3. Artikel 7 van de Organisatieverordening op de Griffie2,

Besluit

De volgende regelingen voor de griffier en de griffiemedewerkers vast te stellen:
4. tijdelijke regeling persoonsgebonden budget/WKR 2019 – 2020 gemeente Stichtse Vecht;
5. regeling beeldschermbril gemeente Stichtse Vecht;
6. regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur.

5 maart 2019

Griffier Voorzitter

1 “De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige 
op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd”
2 “De gemeentelijke rechtspositieregelingen en de toekomstige wijzigingen daarvan zijn van 
overeenkomstige toepassing op de griffier en het overige griffiepersoneel, voor zover geen specifiek 
voor de griffie geldende regelingen van toepassing zijn.”
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Origineel besluit is ondertekend


	Organisatie onderdeel
	E-mail opsteller
	Telefoonnummer opsteller
	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	Samenvatting
	BijlagenVermeld en nummer hier als bijlagen de verordeningen, beleidsnota’s, bestemmingsplannen (verplicht)
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Communicatie
	Financiën en risico’s
	Juridische paragraaf


	Agendanummer
	Besluit


