Provinciaal blad van Noord-Brabant
ISSN: 0920-1408

Onderwerp

Wijzigingsregeling regeling Vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

Gelet op artikel F.4, vierde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden
Provincies;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten het tijd- en plaatsonafhankelijk werk
wensen te bevorderen en tevens medewerkers de mogelijkheid willen bieden om
zelf een keuze te maken welke mobiele apparatuur zij daarbij wensen te
gebruiken;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 2 oktober 2012 een tijdelijke
vergoedingsregeling hebben vastgesteld voor het gebruik van eigen mobiele
apparatuur, teneinde ervaring op te doen met het zakelijk gebruik van dergelijke
apparatuur;
Overwegende dat in de regeling voorwaarden hebben vastgelegd om voor een
vergoeding in aanmerking te komen;
Overwegende dat door medewerkers de wens is geuit gebruik te maken van
apparatuur die niet voldoet aan de gestelde eisen, maar die mogelijk toch
geschikt zijn voor het beoogde doel;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten mede gezien het oogmerk ervaring op
te doen met het zakelijk gebruik van die apparatuur, de regeling ook voor die
apparatuur wensen open te stellen en deze daartoe willen aanpassen;
Gezien het positieve advies van de OR met betrekking tot de regeling als
zodanig, stemt de OR in met het verlagen van de minimale schermgrootte naar
7 inch en het vaststellen van de vergoeding op € 160,- voor tablets met
schermgroottes tot 9 inch;
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Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Nummer
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Artikel I Wijzigingen
De Regeling vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant wordt als volgt
gewijzigd:
A.
In artikel 5, onder c, tweede onderdeel, wordt “9 inch” vervangen door: 7 inch.
B.
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7 Hoogte vergoeding
De vergoeding bedraagt voor een periode van twee jaar:
a.
voor een tablet met een schermdoorsnede tot 9 inch: € 160,-;
b.
voor een tablet met een schermdoorsnede van 9 inch of meer: € 240,-.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1
januari 2013.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling Regeling vergoeding
zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 29 januari 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Uitgegeven, 4 februari 2013
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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