
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

overwegende dat lokale vaststelling van de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de 
technische wijzigingen, met als doel redactionele onvolkomenheden te herstellen, noodzakelijk is; 

gelet op de artikelen 139 en 160 van de Gemeentewet, 

BESLUIT: 
vast te stellen de navolgende wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland conform 
ECCVA/U201300288 Lbr: 13/036 CvA/LOGA 13/11. 

ARTIKEL 1 

A. Artikel 1:1, eerste lid, onder i, vervalt. 

B. In artikel 1:2:1, eerste lid vervalt het artikelnummer '7:25'. 

C. In artikel 2:2, derde lid, worden de woorden 'Wet justitiële gegeven' vervangen door: Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens. 

D. In artikel 3:3:1 wordt de zinsnede 'artikel 15:1:10, tweede lid, onder c' vervangen door: 
artikel 2:1B, tweede lid, onder c. 

E. In artikel 3:5:1, eerste lid, vervaltt de zinsnede '8:10 of'. 

F. In artikel 4:3, vijfde lid, vervalt de zinsnede ',8:10'. 

G. In artikel 4a:1, tweede lid, vervalt de zinsnede 'en voor de ambtenaar die gebruikmaakt 
van de seniorenregeling bedoeld in artikel 5:1 of 5:3,'. 
In artikel 4a:1, derde lid, vervalt de zinsnede 'en voor de ambtenaar die gebruikmaakt van 
de seniorenregeling bedoeld in artikel 5:1 of 5:3,'. 

H. In artikel 4a:2, tweede lid, vervalt de zinsnede 'en voor de ambtenaar die gebruikmaakt 
van de seniorenregeling bedoeld in artikel 5:1 of 5:3,'. 

T. 	In artikel 6:4:2, vierde lid, vervalt de zinsnede 'of waarvoor de seniorenarbeidsduur op 
grond van artikel 5:1 en 5:3 is verminderd,'. 

J. In artikel 6:4:2, vijfde lid, vervalt de zinsnede 'of waarvoor de seniorenarbeidsduur op 
grond van artikel 5:1 en 5:3 is verminderd,'. 

K. Artikel 7:1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel h door een punt 
vervalt onderdeel i.. 

L. In artikel 7:2:1 wordt het woord 'arbodienst' vervangen door: arbodienst of gecertificeerd 
deskundige(n). 

M. In artikel 7:2:2, tweede lid, wordt het woord 'arbodienst' vervangen door: arbodienst of 
gecertificeerd deskundige(n). 

N. Artikel 7:2:4 vervalt. 

0. 	Artikel 7:4 wordt als volgt gewijzigd: 
Het eerste lid alsmede de aanduiding '2' voor het tweede lid vervallen. 



P. Artikel 7:8:3 wordt als volgt gewijzigd: 
Het eerste lid alsmede de aanduiding '2 voor het tweede lid vervallen. 

Q. In artikel 7:15:1, tweede lid, wordt de zindsnede 'artikel 30, eerste lid, onderdeel e, f en g' 
vervangen door: artikel 32. 

R. Artikel 7:25b vervalt. 

S. In artikel 8:2a wordt de zinssnede 'na de leeftijd van 65 jaar' vervangen door: na het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

T. Artikel 9b:13 vervalt. 

U. Artikel 9b:37 vervalt. 

V. Artikel 9b:58 vervalt. 

W. Artikel 9b:69 vervalt. 

X. Artikel 10d:39, tweede lid, vervalt. 

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013. 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Waterland, gehouden op 11 juni 2013. 

Het college voornoemd, 

D. Broere 
	

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
algemeen directeur/gemeentesecretaris 	burgemeester 
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