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Publicatieblad Elektronisch uitgegeven 

 

Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
 

 

Jaargang:  2013 
 

Nummer:   9 
 

Uitgifte:     17 januari 2013 
 

 

Bekendmaking van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 18 december 
2012 nr. 7, tot het op de individuele medewerkers voor de periode van 1 janua-
ri tot 1 april 2013 van toepassing verklaren van de Arbeidsvoorwaarden, zoals 
die op 31 december 2012 golden in de gemeente waar deze medewerkers op 
31 december 2012 werkzaam waren. 
 

 
 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 
 
Overwegende; 

 dat voor de medewerkers van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen per 1 
januari 2013 nog geen geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden is vastgesteld; 

 dat in het Bijzonder Georganiseerd Overleg overeenstemming is bereikt over een sociaal plan dat 
voorziet in plaatsing van medewerkers in dienst van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in de 
nieuwe organisatiestructuur in een functie per 1 april 2013; 

 dat de medewerkers tot 1 april 2013 vooralsnog de functie blijven vervullen overeenkomstig hun 
functie op 31 december 2012 bij de gemeente Dinkelland respectievelijk de gemeente Tubbergen; 

 
Gelet op; 
De uitkomsten van het overleg in het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 1 november 2012. 
 
Besluit; 
voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 april 2013 voor de individuele medewerkers van het openbaar 
lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen de arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing te 
verklaren zoals deze golden op 31 december 2012 in de gemeente Dinkelland respectievelijk de ge-
meente Tubbergen waar deze medewerker werkzaam was op 31 december 2012. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering 
van het dagelijks bestuur van 18 december 2012. 
 
De secretarissen,  De voorzitter, 
Drs. Ing. G.B.J. Mensink Drs. A.B.A.M. Damer Mr. M.K.M. Stegers 
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Dit publicatieblad is uitgegeven door het dagelijks bestuur 
van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 
De secretarissen,   De voorzitter, 
 

 

 

 

 
Drs. Ing. G.B.J. Mensink Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
 
 


