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SOCIAAL PLAN GEMEENTE TEN BOER  
ten behoeve van model Ten Boer - Groningen 
 
   
De Gemeente Ten Boer, hierna te noemen Gemeente Ten Boer, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mw. H.K Pot, burgemeester; 
 
 
en 

 
 

de Gemeente Groningen, hierna te noemen gemeente Groningen, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mw K.Dekker, wethouder;  

 
en  

 
de Sociale partners in de gemeenten Ten Boer en Groningen, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door:   
- namens de ABVA KABO FNV, G.Bulthuis en J.de Hond 
- namens CNV Publieke Zaak, mw. A.de Jonge 
 
 
 
hebben zich, in afstemming met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ten 
Boer, beraden op de personele consequenties van de overheveling van gemeentelijke taken van 
gemeente Ten Boer naar de gemeente Groningen van in totaal circa 40 formatie-eenheden. Zij 
stellen vast dat in aanvulling op afspraken uit het sociaal convenant, het beleidskader mobiliteit en 
bestaande regelingen in de Sociale Leidraad en Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen 
(ARG), aanvullende maatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn, die het de werkgever mogelijk 
maken om de interne organisatiewijziging in Ten Boer en de taakoverheveling van Ten Boer naar 
Groningen te realiseren. 
 
Het sociaal plan met daarin opgenomen een aantal aanvullende maatregelen als bovenbedoeld, is 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. Er zal in totaal meer werk dan formatie worden overgedragen van gemeente Ten Boer naar 
Groningen. 

2. Werkgarantie gekoppeld aan uitbesteding van werk door de gemeente Ten Boer naar de 
gemeente Groningen. 

3. Ambtenaren van Ten Boer die overgaan naar Groningen, hebben dezelfde rechtsbescherming 
als ambtenaren in Groningen. Dit betekent dat ambtenaren uit Ten Boer met een vast 
dienstverband zekerheid hebben op een vast dienstverband in Groningen. Dit sluit aan bij de 
traditionele handelswijze van Groningen bij bezuinigingen c.q. reorganisaties waarbij deze 
garanties worden vastgelegd in een sociale paragraaf. Daarmee is er voor de ambtenaren die 
overgaan een werkgarantie. Wel kan door toekomstige bezuinigingen in de gemeente 
Groningen de nieuwe functie ter discussie komen. Mocht dit principe in zijn algemeenheid ter 
discussie komen dan zal dat voor de medewerkers uit Ten Boer de eerste drie jaar zeker niet 
gebeuren. 

4. Voor de ambtenaren die overgaan van Ten Boer naar Groningen telt de anciënniteit door. 
5. De rechtspositieregelingen van de gemeente Groningen zijn onverkort van toepassing 

behoudens reeds geldende geformaliseerde persoonsgebonden arbeidsvoorwaarden, tevens 
vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. 

6. De taakoverheveling wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan Ten Boer. 
7. Persoonlijke rechten én plichten van leidinggevenden én ambtenaren omtrent plaatsing 

worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  
8. Ambtenaren met tijdelijke contracten worden niet geplaatst. 
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9. Ruimere mobiliteit wordt bevorderd middels (aanvullend) flankerend beleid. 

Toepassing sociaal plan   
Dit sociaal plan is van toepassing op ambtenaren, die op 31 december 2006 in vaste dienst voor 
onbepaalde tijd waren van de gemeente Ten Boer en die als gevolg van de invoering van het model 
Ten Boer – Groningen, in Ten Boer blijven of hun werk gedeeltelijk of geheel volgen naar de 
gemeente Groningen, conform de beschreven plaatsingsprocedure, met uitzondering van de 
gemeentesecretaris van Ten Boer. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het College van 
Burgemeester en Wethouders Ten Boer. 
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1 Begripsbepalingen  
 In dit sociaal plan wordt verstaan onder: 

 
1. Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de 

werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar burgerlijk recht heeft 
afgesloten 

2. Werkgever: de gemeente Ten Boer 
3. Organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van 

de gemeente (of een onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatst 
vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan) die niet van 
tijdelijke aard is en die voor één of meer ambtenaren personele gevolgen met zich mee-
brengt.  

4. Publiekrechtelijke taakoverheveling: organisatiewijziging die het gevolg is van de 
overheveling van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan; 

5. Diensttijd: de tijd die de ambtenaar krachtens één of meer aanstellingen aaneensluitend 
werkzaam is geweest bij de overheid (zie de ARG, hoofdstuk 11:3:1 en 10:3:1). 

6. Passende functie: een functie van een (ten opzichte van de oorspronkelijke functie) 
gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn 
persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden 
opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude 
functie maar kan ook van een hoger niveau of maximaal één niveau lager zijn dan de oude 
functie. 

7. Tijdelijke functie: tijdelijke functie voor te plaatsen ambtenaren met behoud van salaris, 
periodieken en uitloopperspectief, verbonden aan de oorspronkelijke functie, op maximaal 
twee niveaus lager dan de oude functie, ter voorkoming van verlies van productiviteit en ter 
voorbereiding op het verkrijgen van een passende functie.  

8. Plaatsing: formele plaatsing in een passende functie, met toepassing van de ARG, artikel 
15:1:10, eerste lid. In afwachting van deze plaatsing krijgt de ambtenaar tijdelijk andere 
arbeid opgedragen, met toepassing van de ARG, artikel 15:1:10, tweede lid. 

9. Vaststellingsovereenkomst: een getekend document van plaatsingskandidaat, gemeente 
Groningen en gemeente Ten Boer met daarin afspraken over de geaccepteerde functie en 
de daaraan gebonden voorwaarden.  

10. Matchingscommissie: commisie bestaande uit zowel de huidige als de beoogde 
toekomstige afdelingshoofd van de te plaatsen ambtenaar, eventueel aangevuld met een 
vertegenwoordiger van de nieuwe beoogde afdeling. 

11. Aanstellingsbesluit. het besluit voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomst waarin de 
ambtenaar wordt benoemd in zijn nieuwe functie bij de gemeente Groningen 

12. Ontslagbesluit: het besluit voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomst waarin de 
ambtenaar wordt ontslagen uit zijn oude functie bij de gemeente Ten Boer. 

13. Functiegebonden toelagen: toelagen die op grond van de ambtenarenwet (art. 27) 
onlosmakelijk met de functie zijn verbonden. 

14. Persoonsgebonden toelagen: toelagen die op grond van individuele afspraken met de 
ambtenaar zijn afgesproken. 

 

2 Plaatsingsprocedure 

2.1 Volgorde bij plaatsing 
De werkgever hanteert, bij het nemen van besluiten ten aanzien van de ambtenaren die betrokken zijn 
bij de interne organisatiewijziging in de gemeente Ten Boer en de taakoverhevelingen van gemeente 
Ten Boer naar gemeente Groningen, als uitgangspunt ‘mens volgt werk’. De voorkeursvolgorde ziet er 
als volgt uit: 
1. de ambtenaar blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen in Ten Boer of volgt de functie naar 

Groningen; 
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2. de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een passende functie in Ten Boer of Groningen; 
3. de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een tijdelijke functie in Ten Boer of gedetacheerd naar 

Groningen (afhankelijk of zijn huidige taak wordt uitbesteed of niet), in afwachting van een 
(definitieve) passende functie in Ten Boer of Groningen of elders; 

4. de ambtenaar wordt, indien er voor hem geen passende of tijdelijke functie beschikbaar is: 
- in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van flankerend beleid, dan wel (indien van 

toepassing): 
- door de gemeente Ten Boer in de gelegenheid gesteld voorkeur uit te spreken voor 

gebruikmaking van de bijzondere maatregelen voor oudere werknemers, zoals bedoeld in 
hoofdstuk 6 van het sociaal statuut Ten Boer. 

 
Plaatsingsbesluiten worden genomen met inachtneming van de plaatsingsprocedure. 
 

2.2 Uitgangspunten plaatsing. 
Bij de plaatsing van ambtenaren wordt met de volgende gegevens rekening gehouden: 
a. de geschiktheid van de ambtenaar voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en  

ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidtesten (indien uit 
voorgaande gegevens niet voldoende blijkt of iemand geschikt is danwel kan worden voor een 
functie), gehoord de matchingscommissie; 

b. de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies; 
c. het type dienstverband van de ambtenaar; 
 
De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het 
verzamelen van bovengenoemde gegevens. 
 
Indien van meerdere ambtenaren het type dienstverband gelijk is, deze ambtenaren hun voorkeur 
voor dezelfde functie uitgesproken hebben en zij voor dezelfde functie gelijk geschikt zijn, wordt de 
volgende plaatsvolgorde gehanteerd:  
- ambtenaren met de meeste overheidsdienstjaren worden met voorrang benoemd; 
- ambtenaren die geen overwegend bezwaar hebben om in een andere functie herplaatst  te worden 

of in aanmerking willen komen voor flankerend beleid gericht op het verlaten van de organisatie of 
voor de bijzondere maatregel voor oudere werknemers. 

 

2.3 Functieboek 
Voor aanvang van de plaatsingsprocedure wordt een overzicht gemaakt van alle nieuwe of gewijzigde 
functies in de nieuwe gemeentelijke organisatie van Ten Boer en de beschikbare functies in de 
gemeentelijke organisatie van Groningen. Dit overzicht bevat naast een korte functiebeschrijving, de –
vereisten, de – omvang en de salarisindicatie. 
Dit functieboek wordt bij de start van de plaatsingsprocedure aan alle ambtenaren ter kennis gebracht. 
 

2.4 Plaatsingscommissie. 
De colleges van burgemeester en wethouders van Ten Boer en Groningen roepen een 
plaatsingscommissie in het leven, die als taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen en om 
de colleges van burgemeester en wethouders van Ten Boer en Groningen te adviseren over de te 
nemen plaatsingsbesluiten. 
 
De plaatsingscommissie bestaat uit: 
- een vertegenwoordiger van het managementteam Ten Boer (bij voorkeur de gemeentesecretaris); 
- een vertegenwoordiger uit of namens het AMT Groningen (bij voorkeur de concernmanager  P&O); 
- een lid aangewezen door het Georganiseerd Overleg van Ten Boer; 
- een lid aangewezen door het Georganiseerd Overleg van Groningen; 
- een lid, tevens voorzitter aangewezen door de hiervoor genoemde leden. 
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Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd. 
 
Voor de werkzaamheden van de plaatsingscommissie zal een apart protocol worden opgesteld, 
waarin de opdracht, uitgangspunten en werkwijze nader is uitgewerkt. 
 

2.5 Uitvoering plaatsingtraject op hoofdlijnen 
Het plaatsingstraject begint met een belangstellingsregistratie. De betrokken ambtenaar wordt in de 
gelegenheid gesteld, aan de hand van het bovengenoemde functieboek zijn voorkeur voor maximaal 
drie functies kenbaar te maken, uitgaande dat de ambtenaar indien mogelijk zijn eigen, ongewijzigde 
functie blijft vervullen in Ten Boer of de functie volgt naar Groningen. 
 
De plaatsingsprocedure ziet er als volgt uit: 
1. De plaatsingscommissie verzamelt de benodigde gegevens en adviseert (in concept) op basis van 

deze gegevens de colleges van burgemeester en wethouders van gemeente Ten Boer en van 
Groningen over de plaatsing van de betrokken ambtenaren in de gemeentelijke organisatie van 
Ten Boer en Groningen; 

2. De colleges van burgemeester en wethouders van Ten Boer en Groningen besluiten, na 
afstemming met elkaar, of zij het conceptadvies van de plaatsingscommissie overnemen; 

3. Indien dit het geval is, wordt er een gesprek tussen de matchingscommissie met de te plaatsen 
ambtenaar gevoerd. Uitgangspunt van dit gesprek is dat de ambtenaar in de geadviseerde functie 
geplaatst zal worden.  

4. Indien van toepassing kan de matchingscommissie, alleen op basis van zwaarwegende en 
aantoonbare argumenten, zijn bedenkingen kenbaar maken bij de plaatsingscommissie. De 
plaatsingscommissie besluit of ze deze bedenkingen in haar advies naar het college van 
burgemeester en wethouders van Ten Boer respectievelijk van Groningen overneemt. 

5. Indien de ambtenaar akkoord is met het aanbod en de voorwaarden wordt een 
vaststellingsovereenkomst opgesteld en door ambtenaar en het bevoegd gezag van de gemeente 
Ten Boer en gemeente Groningen ondertekend. 

6. De plaatsingscommissie geeft een definitief advies over de plaatsing van de betrokken 
ambtenaren in de gemeentelijke organisatie van Ten Boer en Groningen; 

7. Het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer respectievelijk van Groningen 
informeert de ambtenaar schriftelijk over het advies van de plaatsingscommissie;  

8. Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het plaatsingsadvies van de commissie, kan hij 
deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij het desbetreffende college van burgemeester en 
wethouders.; 

9. De ambtenaar kan verzoeken om mondeling te worden gehoord door de plaatsingscommissie.  
10. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen 14 dagen worden gehoord. Van de 

hoorzitting wordt schriftelijk een verslag gemaakt. 
11. Het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer respectievelijk van Groningen neemt 

het besluit omtrent ontslag c.q. plaatsing van de betrokken ambtenaar dan wel het besluit hem 
vooralsnog geen passende functie aan te bieden. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk 
schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op 
eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend. 

12. Het plaatsingsbesluit bevat: 
- een verwijzing naar de vaststellingsovereenkomst  
- de plaats van de ambtenaar in de nieuwe organisatie; 
- de datum van ontslag, voor die ambtenaren die overgaan van de gemeente Ten Boer naar 

Groningen; 
- de datum van overgang, is de datum volgend op de dag van ontslag bij de gemeente Ten 

Boer 
- de functie welke de ambtenaar zal gaan vervullen; 
- de aan de functie verbonden (indicatieve) waardering, alsmede het voor de ambtenaar 

geldende salaris, de hem toekomende toelagen en salarisaanspraken; 
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- een afweging van de persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar voor zover van be
bij het besluit. 

lang 

3. De ambtenaar kan bezwaar en beroep aantekenen tegen het plaatsingsbesluit, conform de 
Algemene wet bestuursrecht. 

e 

 te vinden. Daartoe vindt binnen drie maanden na de datum 
an ingang van de nieuwe organisatie op initiatief van de werkgever een eerste gesprek plaats tussen 

 
ank eschreven in bijlage 1, zijn hier van toepassing. 

ctie die 

rs melding maken bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, 
dat de betreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het 

rincipe van centrale regie en  
coördinatie en decentrale uitvoering. De verantwoordelijkheid voor en feitelijke begeleiding van de te 

betreffende dienst. 

besluit de 
e 

ntheffingsbesluit wordt verwezen naar de vaststellingsovereenkomst van de desbetreffende 

an van 

ng geeft aan het plaatsingsbesluit. In het plaatsingsbesluit wordt verwezen naar de 
aststellingsovereenkomst van de desbetreffende ambtenaar en het ontslagbesluit van de gemeente 

n de 
n Boer per 1 januari 2007 aan in hun nieuwe functie, middels het plaatsingsbesluit. In het 

plaatsingsbesluit wordt verwezen naar de vaststellingsovereenkomst van de desbetreffende 

1

 

2.6 Geen passende functie.  
Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar een passende functie aan te bieden binnen d
gemeentelijke organisatie van Ten Boer en Groningen, wordt de ambtenaar in een tijdelijke functie 
(bovenformatief) in Ten Boer of gedetacheerd naar Groningen geplaatst en als zodanig tijdelijk met 
passende dan wel geschikte werkzaamheden belast. Werkgever en ambtenaar zullen zich inspannen 
om gezamenlijk een structurele oplossing
v
betrokken ambtenaar en de werkgever.  

De fl erende voorzieningen, zoals b

2.7 Verplichting ambtenaar.  
De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende fun
hem met inachtneming van de plaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden. 
Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van 
aanvaarding van een passende functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing kan het 
college van burgemeester en wethouders van Ten Boer overgaan tot ontslag. Daarbij kan het college 
van burgemeester en wethoude

vinden van een oplossing. 

2.8 Regie, coördinatie en uitvoering 
Het plaatsingtraject in gemeente Groningen verloopt volgens het p

plaatsen medewerkers ligt derhalve bij de des

3 Ontslag –en aanstelling 
 
3.1 Ontslag- en aanstellingsprocedure  
Het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer ontslaat middels een ontslag
ambtenaren die overgaan van de gemeente Ten Boer naar Groningen c.q. ontheft de ambtenaren di
in Ten Boer blijven uit hun functie per 31 december 2006 . In het ontslag- respectievelijk 
o
ambtenaar en het plaatsingsbesluit van de gemeente Groningen respectievelijk gemeente Ten Boer. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Groningen neemt de ambtenaren, die overga
de gemeente Ten Boer naar Groningen, in dienst per 1 januari 2007 middels een aanstellingsbesluit 
dat uitvoeri
v
Ten Boer. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer stelt de ambtenaren, die blijven i
gemeente Te

ambtenaar. 
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3.2 Garantie op vaste aanstelling 
De ambtenaar die in gemeente Ten Boer een vaste aanstelling heeft en die wordt geplaatst in een 

e Groningen, krijgt een vaste aanstelling bij de gemeente Groningen 

an Ten 

lijke 
ngen 

g van het vervallen van de functiegebonden toelage 

ft 

z

. tenaar 75% van de daling van de 

g, 

, 

ambtenaren van 55 jaar en ouder (die langer dan 
age hebben genoten) hun functiegebonden toelagen. 

n, over in een blijvende toelage. 

ganisatie 
we functie binnen de gemeentelijke organisatie van Groningen behoudt recht 

ctie hoger is dan in de oude functie, wordt de persoonsgebonden 

ie 
dt de 

passende functie in de gemeent
dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd. 

4 Rechtspositionele bepalingen 

4.1 Salarisgarantie. 
De ambtenaar die wordt geplaatst in een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie v
Boer of een nieuwe functie binnen de gemeentelijke organisatie van Groningen behoudt recht op het 
salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie.  

4.2 Functiegebonden toelagen. 
nen de gemeenteVoor de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie bin

organisatie van Ten Boer of een nieuwe functie binnen de gemeentelijke organisatie van Groni
vervallen de functiegebonden toelagen voor zover deze niet aan de nieuwe functie zijn verbonden.  
 
Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevol
een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien: 
a. de blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging; 
b. de ambtenaar deze toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder onderbreking hee

genoten. 
 
De e compensatie kent het volgende verloop: 
a. het eerste jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van de 

bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; 
het tweede jaar na de overplaatsing ontvangt de ambb
bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; 

c. het derde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 50% van de daling van de bezoldigin
die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; 

d. het vierde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 25% van de daling van de bezoldiging
die het gevolg is van het vervallen van de toelagen. 

 
De bovengenoemde perioden worden met een half jaar verlengd als de ambtenaar langer dan tien 
jaar zonder onderbreking de toelagen heeft ontvangen. 
 
In afwijking van het hierboven gestelde behouden 
tien jaar zonder wezenlijke onderbreking de toel
De aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar bereikt en hij onmiddellijk 
voor aanvang van die toelage gedurende tenminste tien jaren zonder wezenlijke onderbreking de 
functiegebonden toelage heeft genote

4.3 Persoonsgebonden toelagen. 
De ambtenaar, die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke or
van Ten Boer of een nieu
op zijn persoonsgebonden toelagen. 
Indien het salaris in de nieuwe fun
toelage aangepast tot het niveau van het oude salaris (inclusief de oorspronkelijke toelage). Wordt in 
de nieuwe functie een gelijkwaardig salarisniveau (inclusief toelage) bereikt dan vervalt de 
oorspronkelijke toelage. 

4.4 Studiefaciliteiten. 
De ambtenaar, die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisat
van Ten Boer of een nieuwe functie binnen de gemeentelijke organisatie van Groningen, behou
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rechten die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet.  
 

naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie 
 

scholing. 
btenaar, die is overgeplaatst naar een passende 

e ambtenaar, die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie 
van Ten Boer of een nieuwe functie binnen de gemeentelijke organisatie van Groningen, behoudt de 

cieringsregeling zijn toegekend.  
ze rechten voortvloeien zijn voor rekening van de gemeente 

oe

  beleid  
 op een goede en zorgvuldige manier kunnen worden geplaatst in 

ingen of, als dat geen oplossing biedt, zo nodig 
s, kunnen tot een vastgesteld maximum bedrag facultatieve 

1. 

etalingsverplichting met betrekking tot studiekosten, reis- en 
rschapsverlofregeling 

ng bij reis- en verhuiskosten 
ten de gemeente Groningen 

. Afbouw bij vermindering uren 

0. Garantie op toelagen 

ve voorzieningen nader omschreven. 

er, 

r kan, in afstemming met de nieuwe leidinggevende, een aanvraag om aanspraak te 
ere bovengenoemde facultatieve voorzieningen, indienen bij de 

een 

De ambtenaar, die wordt overgeplaatst 
van Ten Boer of een nieuwe functie binnen de gemeentelijke organisatie van Groningen en die in
overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van 
terugbetalingsverplichtingen, die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling. 

4.5 Aanvullende 
De werkgever onderzoekt of het nodig is de am
functie binnen de gemeentelijke organisatie van Ten Boer of een nieuwe functie binnen de 
gemeentelijke organisatie van Groningen, bij of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe 
functie.  

4.6 Woningfinancieringsregeling 
D

rechten die hem op grond van de woningfinan
De kosten en uitvoeringsrechten die uit de
Ten B r 
 

5 Flankerend beleid 
 
5.1 Voorzieningen flankerend 
Om te bevorderen dat ambtenaren
de gemeentelijke organisatie van Ten Boer of Gron
buiten deze twee organisatie
voorzieningen ter beschikking worden gesteld: 

Scholing, training en opleiding 
2. Detachering of stage 
3. Begeleiding en coaching in nieuwe functie 
4. Outplacementtraject 
5. Kwijtschelding terugb

verhuiskosten en oude
6. Financiële tegemoetkomi
7. Loonsuppletie bij aanvaarding van een functie bui
8
9. Salarisgarantie 
1
11. Faciliteiten bij sollicitatie 
12. Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris. 
 
In bijlage 1 zijn de facultatie
 
De ambtenaar kan op deze facultatieve voorzieningen tot 1 januari 2008 aanspraak maken. Over de 
duur van de uitvoering worden individuele afspraken gemaakt tussen de ambtenaar en de werkgev
afhankelijk van de situatie. 

5.2 Procedure aanvraag flankerend beleid 
e ambtenaaD

kunnen maken op één of meerd
gemeentesecretaris van Ten Boer. Hij beoordeelt als budgethouder deze aanvraag en zorgt voor 
schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken hierover in het personeelsdossier van de 
aanvrager.  
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5.3 Hardheidsclausule 
In gevallen, waarin toepassing van het sociaal plan zou leiden tot een onbillijke situatie voor een 

mbtenaar, kan het college van burgemeester en wethouders van het sociaal plan afwijken in een 
voor de ambtenaar gunstige zin. 
In gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders 
Ten Boer, na overleg met het college van burgemeester en wethouders Groningen, het georganiseerd 
overleg gehoord hebbende. 
 

a
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Aldus vastgesteld in het GO van de gemeente ten Boer d.d. 26 juni 
2006 

En  

Het GO van de gemeente Groningen d.d. 5 september 2006 
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BIJLAGE 1: Flankerend beleid 
 

Facultatieve voorzieningen  
Om te bevorderen dat ambtenaren op een goede en zorgvuldige manier kunnen worden geplaatst in 
de gemeentelijke organisatie van Ten Boer of Groningen of, als dat geen oplossing biedt, zo nodig 
buiten deze twee organisatie, kunnen de volgende facultatieve voorzieningen worden ingezet.  
 
1. Scholing, training en opleiding 
De gemeente Ten Boer voorziet zo nodig in de voor de vervulling van de nieuwe functie noodzakelijke 
om-, her- en bijscholing. Uitgangspunt hierbij is dat de ambtenaar de voor de functie vereiste 
kwalificatie kan bereiken. De hier bedoelde scholing wordt beschouwd als verplichte scholing in de zin 
van hoofdstuk 15.1.26 van de ARG.

 
2. Detachering of stage 
Ter vergroting van de kans op definitieve plaatsing kan gebruik gemaakt worden van tijdelijke 
plaatsingen binnen de gemeente Ten Boer en gemeente Groningen of daarbuiten, via detachering en 
stage, met als voorwaarde dat de rechtspositie van de ambtenaar niet in gevaar komt. 
 
3. Begeleiding en coaching in nieuwe functie  
Bij de voorbereiding op het verkrijgen c.q. aanvaarden van de nieuwe functie binnen de gemeente Ten 
Boer respectievelijk gemeente Groningen of daarbuiten, heeft de ambtenaar recht op begeleiding en 
coaching. Duur en omvang van de coaching worden door de ambtenaar en zijn leidinggevende in 
onderling overleg bepaald.   
 
4. Outplacementtraject  
De gemeente Ten Boer kan een (outplacement-)bureau inschakelen. De keuze van het bureau 
geschiedt in overleg tussen werkgever en ambtenaar. 
 
5. Kwijtschelding terugbetalingverplichting met betrekking tot studiekosten, reis- en 

verhuiskosten en ouderschapsverlofregeling 
De gemeente Ten Boer kan de ambtenaar eventuele terugbetalingsverplichtingen op basis van de 
verhuiskostenregeling, de studiekostenregeling of de ouderschapsverlofregeling al dan niet geheel of 
gedeeltelijk kwijtschelden. 
 
6. Financiële tegemoetkoming bij reiskosten 
Voor de ambtenaar, die buiten de gemeente Ten Boer of Groningen een betrekking aanvaardt, wordt 
het verschil tussen eventuele vergoedingen voor reis- en/of verhuiskosten van de nieuwe werkgever 
en die van de gemeente Ten Boer conform hoofdstuk 18 van de ARG vergoed. Deze regeling geldt 
voor de duur van één jaar. 
 
7. Loonsuppletie bij aanvaarding van een functie buiten de gemeente Ten Boer of gemeente 

Groningen, indien dit ruimte schept voor andere plaatsingskandidaten 
Bij ontslag op eigen verzoek van de ambtenaar wegens het aanvaarden van een baan buiten de 
gemeente Ten Boer of Groningen op een lager salarisniveau, kan gedurende maximaal 2 jaar een 
aanvulling op het brutosalaris worden verleend tot maximaal 100% van het oude bruto salarisniveau 
ofwel maximaal 3 jaar indien de suppletie gedurende die periode wordt afgebouwd (1e jaar 100% 
suppletie, 2e jaar 75%,  3e jaar 50%).  
De suppletie wordt gebaseerd op maximaal 2 schalen verschil ten opzichte van het oude 
salarisniveau. De aanvulling (suppletie) kan op verzoek van betrokkenen worden afgekocht; de hoogte 
van de afkoopsom wordt door de gemeente Ten Boer in overleg met de betrokkenen vastgesteld. 
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8. Afbouw bij vermindering uren 
- Indien de gemeente Ten Boer respectievelijk gemeente Groningen niet in staat is aan de 

ambtenaar een functie aan te bieden met een zelfde aantal uren, biedt hij een functie aan met 
zoveel mogelijk een zelfde aantal uren. 

- Indien aan de ambtenaar een functie met een minder aantal uren is aangeboden, zal – mits de 
ambtenaar instemt met de teruggang van uren  – bij de berekening van het salaris (na de 
teruggang) een tijdelijke garantie worden verstrekt. De aanspraken op het oorspronkelijke aantal 
uren komen daarmee te vervallen. 

- In geval van een tijdelijke garantie, vergoedt de werkgever het verschil tussen het oude en het 
nieuwe bruto salaris; 

• Gedurende de eerste zes maanden voor 75%; en vervolgens 
• Gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 50%; en vervolgens 
• Gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 25%. 

- Wanneer alsnog gedurende de duur van de in het vorige lid genoemde periode de aanstelling 
meer uren gaat omvatten als gevolg van formatieve uitbreiding, vervalt de aanspraak op de 
regeling als bedoeld in dit artikel dan wel wordt deze naar evenredigheid verminderd. 

- Bovengenoemde regeling is ook van toepassing op ambtenaren die vrijwillig uren inleveren, 
behalve die ambtenaren die gebruik maken van de ‘deeltijd-FPU’. 

 
9. Salarisgarantie 
De salarisgarantie voor de ambtenaar die niet in een betrekking van gelijk functioneel niveau kan 
worden overgeplaatst en een betrekking aanvaardt van één niveau lager, behoudt tenminste die 
bezoldiging die hij op dat moment van de overplaatsing genoot. 
Aan de ambtenaar die wordt overgeplaatst in een lager gewaardeerde betrekking, en wiens salaris op 
het moment van overplaatsing hoger is dan het maximaal bereikbare salaris in de nieuwe betrekking, 
wordt het verschil tussen beide salarissen uitgekeerd in de vorm van een welvaartsvaste 
garantietoelage. 
 
De bedoelde aanspraak wordt berekend over ten hoogste de omvang van het dienstverband in de 
volle maand voorafgaande aan de functieverandering. Indien de aanstelling tussen de werkgever en 
de ambtenaar op verzoek van de ambtenaar op enig tijdstip na de functieverandering een minder 
aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato 
van dit mindere aantal uren berekend. 
Het brutosalaris wordt aangepast aan de algemene loonontwikkeling van de CAO Sector Gemeenten. 
 
De garantieaanspraak komt te vervallen: 
• Bij ontslag; 
• Indien de salariëring, verbonden aan de door de ambtenaar aanvaarde andere functie, de 

garantieaanspraak overschrijdt, anders dan de ten gevolge van uitbreiding van de 
overeengekomen arbeidsduur; 

• Als de werkgever op een later tijdstip aan de ambtenaar een functie aanbiedt, waarvan het 
salarisniveau gelijk is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie, waaraan de garantie-
aanspraak wordt ontleend, en welke in overeenstemming is met de opleiding en ervaring van de 
ambtenaar. 

 
10 .  Garantie op toelagen 
Het recht op en de wijze van afbouw van toelagen onregelmatige dienst ligt vast in de  ARG, 
hoofdstuk 23:5:2. 
 
11. Faciliteiten bij sollicitatie 
Aan de ambtenaar wordt desgevraagd buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend voor 
sollicitatie(s) buiten de gemeenten Ten Boer en Groningen. 
Tenzij de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten vergoedt, heeft de ambtenaar aanspraak op 
vergoeding van de met betrekking tot de sollicitatie gemaakte reiskosten. Onder reiskosten wordt ten 
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deze verstaan de kosten van het binnen Nederland reizen per openbare middelen van vervoer tegen 
het laagste klassetarief. 
Desgevraagd dient de ambtenaar een oproep voor het sollicitatiegesprek aan de werkgever te 
overleggen. 

 
12.   Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris 
Aan de ambtenaar die een dienstverband wenst aan te gaan met een andere werkgever dan 
gemeente Ten Boer of Groningen, kan desgevraagd buitengewoon verlof zonder behoud van salaris 
worden verleend voor een periode van maximaal twee maanden, met het doel gedurende deze 
periode bij de nieuwe werkgever een proeftijd door te brengen. De werkgever betaalt maximaal 
2 maanden, zijnde de maximale proeftijd, de pensioenopbouw door. 
Indien de ambtenaar weer bij de gemeente Ten Boer respectievelijk Groningen (afhankelijk van het 
tijdstip) terugkeert, draagt de werkgever er zorg voor dat op de gebruikelijke wijze pensioenopbouw bij 
het ABP plaatsvindt. 
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