
ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MIDDELBURG: WIJZIGINGEN

SALARISBEDRAGEN, WML EN IKB CAO GEMEENTEN 2017-2019 (deel 3)

 

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij in de vergadering van 7 november

2017 hebben besloten tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (105e

wijziging).

 
Deze wijziging betreft onder meer het wijzigen van de salarisbedragen voor bij de gemeente werkzame

ambtenaren in het kader van de Cao Gemeenten 2017 - 2019.

 

Het gaat om de volgende wijzigingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg per

1 januari 2018:

 

Bijlage I Salarisverhoging

 

In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1

april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.

Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%.

Met ingang van 1 augustus 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%, behoudens de

schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van personeel

dat op of na 1 augustus 1995 werkzaam is bij gemeentelijke ziekenhuizen, gemeentelijke verpleegtehuizen

of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 1996 een eenmalige uitkering

ontvangen ter grootte van 1,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de over de maanden au-

gustus tot en met december 1995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Deze

uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor 1 januari 1996 uit dienst is getreden en in de peri-

ode van 1 augustus tot en met 31 december 1995 minder dan 100 uur bij één instelling heeft gewerkt.

 

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen

van toepassing.

 

Met ingang van 1 augustus 1996 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%.

 

Vanaf 1997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris.

 

Per 1 juni 1997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd. 

 

In december 1997 wordt, naast de al bestaande eindejaarsuitkering van 0,3%, een eenmalige uitkering

verstrekt van 0,7% van het jaarsalaris met dien verstande dat die uitkering minimaal ƒ 350,– bedraagt.

De uitkering werkt door naar de postactieven. 

 

Met ingang van 1 april 1998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%.

 

In december 1998 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% met 0,5% van het jaarsalarisverhoogd

tot 0,8% met dien verstande dat uitkering minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de

postactieven. 

 

Met ingang van 1 april 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%.

Met ingang van 1 oktober 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

 

In december 1999 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% structureel met 0,5% van het jaar-

salaris verhoogd tot 0,8% structureel van het jaarsalaris, met dien verstande dat de uitkering minimaal

ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.  

 

Degenen die op 1 december 1999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige

uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar

rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

 

Degenen die op 1 april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering

van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato

vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Nr. 900

GEMEENTEBLAD 2 januari

2018

Officiële uitgave van de gemeente Middelburg

Gemeenteblad 2018 nr. 900 2 januari 20181



 

Met ingang van 1 augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

 

Met ingang van 1 oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

 

In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een ge-

lijktijdjge eenmalige verhoging van het minimale bedrag met f 250,--. Dit resulteert voor 2000 in een

eindejaarsuitkering van 1,3% met een minimaal bedrag van f 650,--.

 

Met ingang van 1 januari 2001 worden de schaalbedragen gebruteerd met 1,9% met een maximum

van f 1.745,--.

 

Met ingang van 1 mei 2001 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%.

 

Vanaf 2001 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% (0,2%+0,75%) structureel verhoogd naar 1,75%.

Tevens wordt vanaf 2001 het minimale bedrag verhoogd van f 400,-- naar f 1.125,-- bruto. In 2001 wordt

deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met f 50,-- naar f 1.175,-- bruto.

 

Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering 1,75% met een minimaal bedrag van € 511,-.

 

Met ingang van 1 februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %.

 

Met ingang van 1 oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %.

 

Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 1 procentpunt verhoogd naar 2,75%. Tevens

wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van € 511,-- naar € 611,-- bruto. Vanaf 2002 is de

grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris.

 

Met ingang van 1 april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2%.

 

Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3%. Tevens

wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van € 611,--naar € 836,-- bruto.

 

Degenen die op 1 oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige

uitkering van € 200 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar

rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met

ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

 

Met ingang van 1 juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%. 

 

Met ingang van 1 februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,6 %.

 

Met ingang van 1 februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%.

 

Met ingang van 1 juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.

In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een

eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft €

836,=.

 

Met ingang van 1 juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.

In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,5 procentpunt. Dit resulteert in een

eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,=.

 

In 2010 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een

eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 836, - naar €

1.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 2010 in dienst zijn van de gemeente ontvangen

een eenmalige uitkering van 1% en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen

worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 2010 verme-

nigvuldigd met de factor 12. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee eenmalige

uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn pensioen-

gevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag

en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10d, 11 en 11a van de CAR).

 

Met ingang van 1 januari 2011 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de eindejaars-

uitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 6,0%.

De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 1.750, -.
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Met ingang van 1 januari 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

 

Met ingang van 1 april 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

 

Met ingang van 1 oktober 2014 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.

Degenen die op 15 juli 2014 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering

van € 350 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato

vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag

en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

 

Met ingang van 1 april 2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 50 euro.

 

Met ingang van 1 januari 2016 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%.

 

Met ingang van 1 januari 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,4%.

 

Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

 

Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

 

BIJLAGE II

 Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 januari 2018

Garantieschalen  Regelnummer

347633

360335

372937

384239

396141

408643

421745

434547

446849

459251

471053

495957

507759

520161

534063

564867

580269

610973

626475

644177

661579

678881

697883

718285

738687

759189

779591

800093

820795

 

Bijlage  IIa  (inclusief toelichting)

 

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1  januari 2018 

 

  

schaalperiodiek

10987654321-

27952591233520401818170516571611157115350

29252701242921261901178617311677162415711
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30542812252422121984186718051744167716102

31852922261822982067194918781810172916483

33153032271323842150203019521877178216864

34453143280824702233211120261943183517255

35753254290325562315219321002010188717636

37053364299726422398227421742076194018017

38353474309227282481235522482143199318408

39653585318728142564243723222209204518789

409536953281290026462518239622762098191710

422538053376298627292599247023422151195511

 

  

schaalPeriodiek

1817161514131211A1110A-

67376078549351294770449040223685334830800

69936316571353194934462641613823348632141

72496554593455095099476242973962362533472

75056792615556985262489744334100376334813

77617030637658875426503345694238390136144

80177268659660775590516947054373404037475

82737506681762675754530548404509417938806

85297745703864575918544149764645431640147

87847983725866466083557751124781445141478

90418221748068356246571252484916458742799

929684597700702564105848538450524723441010

955386977921721565745984552051884859454111

 

 

Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker

per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in

de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste

recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor mede-

werkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid

geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon.

Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen

voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op

1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

BIJLAGE  IIb  

Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1  januari 2018 

uurbedrag  voor langdu-

rig aanwezigheid

uurbedrag  voor brandbestrij-

ding en hulpverlening

uurbedrag  oefeningen

en cursussen e.d.

jaarvergoeding

  

 

13,4720,2210,823491. Aspirant manschap A
    

  

15,5623,3612,423492. Manschap A, Chauffeur,

Voertuigbediener, Gaspak-  

 

 

 

 

 drager, Brandweerduiker,
 Verkenner gevaarlijke stof-

fen

 

17,2325,8413,773493. Manschap B, duikploeglei-

der, langer dan 5 jaar man-  

 

 

 

 

 

 

 schap A, manschap A en ten
  minste twee specialisaties

uit categorie 2

 

21,6332,4617,275254. Bevelvoerder
     

  

 

0,0041,360,0041365. Officier van dienst
 

0,0059,400,0059406 Hoofdofficier van dienst,

adviseur gevaarlijke stoffen     

 

0,0066,290,0088367.Commandant van dienst
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BIJLAGE  IIc

 Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 

uurbedrag  voor langdu-

rig aanwezigheid

uurbedrag  voor brandbestrij-

ding en hulpverlening

uurbedrag  oefeningen

en cursussen e.d.

jaarvergoeding  

13,6920,5610,963531. Aspirant manschap A

15,8723,8212,663532. Manschap A, Chauffeur,

Voertuigbediener, Gaspak-

drager, Brandweerduiker,

Verkenner gevaarlijke stof-

fen

17,5226,2614,033533. Manschap B, duikploeglei-

der, langer dan 5 jaar man-

schap A, manschap A en ten

minste twee specialisaties

uit categorie 2

21,9632,9517,565334. Bevelvoerder

0,0042,150,0042155. Officier van dienst

0,0060,470,0060476 Hoofdofficier van dienst,

adviseur gevaarlijke stoffen

0,0067,470,0090027.Commandant van dienst

 

BIJLAGE IV a1  

Salarisschalen kunstzinnige vorming per  1 januari  201 8

1098765ervaringsjaar/ periodiek 

261622371974192318841846aanloopbedrag 1

273823652103203319740aanloopbedrag 2

286924902237000aanloopbedrag 3

2937261623652171210319230

3015267824282237217119741

3086273824902303223720332

3148280325512365230321033

3215286926162428236521714

3284293726782490242822375

3349301527382551249023036

3408308628032616255123657

3467314828692678261624288

3528321529372738267824909

35893284301528032738255110

36563349308628692803011

37233408314829370012

37843467321530150013

38423528328430860014

38993589334931480015

402037233528328429372678uitloopbedrag 1

414638423723340830860uitloopbedrag 2

428039623842000uitloopbedrag 3

 

Middelburg, 2 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

De secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann
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