VOORTZETTINGSOVEREENKOMST
Ondergetekenden:
De gemeente Woensdrecht, gevestigd aan de Huijbergseweg 3, 4631 GC te Hoogerheide, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester de heer J.J.C. Adriaansen, hierna te noemen ‘de werkgever’;
en
de heer/ mevrouw ……, geboren op ………, op dit moment wonende aan de straatnaam, postcode te woonplaats,
hierna te noemen ‘de werknemer’;
stellen vast dat:




op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt met als gevolg
de ambtelijke aanstelling van de werknemer met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege wordt omgezet
in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
de werknemer zijn dienstjaren en arbeidsvoorwaarden behoudt, zoals deze waren voor de omzetting, tot
het moment dat Partijen daarover iets anders afspreken of de wet, cao of het personeelshandboek daarin
wijziging aanbrengt.
de raad van de gemeente Woensdrecht exclusief en met uitsluiting van het college, de zeggenschap heeft
over de griffier en de ambtenaren van de griffie. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot al hetgeen het
werkgeverschap met zich brengt.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
ARTIKEL 1 VOORTZETTTING DIENSTVERBAND
De werknemer blijft per 1 januari 2020 in dienst van de werkgever in de functie van …..
De arbeidsovereenkomst blijft aangegaan voor onbepaalde tijd.
Griffier
Deze overeenkomst is een voortzetting per 1 januari 2020 van de ambtelijke aanstelling en plaatsing in de functie
van de werknemer naar aanleiding van het raadsbesluit van 16 december 2010 waarin de werknemer met ingang
van 1 februari 2011 is benoemd als raadsgriffier van Woensdrecht.
1e plv griffier
Deze overeenkomst is een voortzetting per 1 januari 2020 van de ambtelijke aanstelling en plaatsing in de functie
van de werknemer naar aanleiding van het raadsbesluit van 17 februari 2011 waarin de werknemer met ingang van
1 maart 2011 is benoemd als plaatsvervangend raadsgriffier van Woensdrecht.
2e plv. griffier
Deze overeenkomst is een voortzetting per 1 januari 2020 van de ambtelijke aanstelling en plaatsing in de functie
van de werknemer naar aanleiding van het raadsbesluit van 8 november 2007 waarin de werknemer met ingang
van 1 december 2011 is benoemd als secretaresse griffe (nu: medewerker griffie).
ARTIKEL 2 FUNCTIE EN SALARIS
De werknemer oefent de functie van …. uit. Deze functie is gewaardeerd in schaal ...
Het salaris van de werknemer blijft ongewijzigd en bedraagt € ….. bruto per maand (peildatum 1 december 2019,
exclusief eventuele toelagen) conform schaal .. periodiek ...
Pagina 1 van 2

ARTIKEL 3 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN
De werknemer is werkzaam voor … uren per week.
De vóór 1 januari 2020 afgesproken werktijden wijzigen door deze overeenkomst niet.
ARTIKEL 4 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Gemeenten van toepassing, zoals deze ten tijde van het sluiten van deze
overeenkomst luidt en in de toekomst zal komen te luiden; inclusief de opvolgende cao’s waaraan de werkgever is
gebonden.
ARTIKEL 5 PERSONEELSHANDBOEK
Op deze arbeidsovereenkomst is het personeelshandboek van de werkgever van toepassing, zoals deze ten tijde
van het sluiten van deze overeenkomst luidt en in de toekomst zal komen te luiden. *
ARTIKEL 6 BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST
1. Op deze arbeidsovereenkomst is de wettelijke opzegtermijn van toepassing, zoals geregeld in artikel 7:672 BW.
2. Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk plaats te vinden voor het einde van de
kalendermaand, de opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de opvolgende kalendermaand.
ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT EN SLOTBEPALINGEN
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een geschil ontstaat naar aanleiding van een van de bepalingen in deze overeenkomst, proberen partijen
in eerste instantie via overleg een oplossing te vinden voor dit geschil.
3. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voorzover
schriftelijk tussen partijen vastgelegd.
4. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden aan onderhavige overeenkomst gehecht en maken deel uit
van deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………….. op 16 december 2019.

Gemeente Woensdrecht
Burgemeester, J.J.C. Adriaansen
de werkgever

Naam
de werknemer
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