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Portefeuille: H. Wijnants 
 
Onderwerp: Onderhandelingsakkoord VNG cao WSW 2020 
 
Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met het onderhandelingsakkoord over de nieuwe cao voor de sociale 
werkvoorziening; 

2. De gemeentesecretaris opdragen positief te adviseren op de voorgeschreven wijze; 
3. De gemeenteraad informeren. 

 
Inleiding 
De VNG en de vakbonden hebben op 20 april 2020 een onderhandelingsakkoord bereikt over de Cao 
voor de sociale werkvoorziening. De organisaties leggen het akkoord met een positief advies voor aan 
de respectievelijke achterbannen. Nu wordt de mening van de colleges door de VNG gevraagd. Op 
basis van deze ledenraadpleging wordt het akkoord definitief of niet. 
 
Doelstelling 
Advies uitbrengen over het gesloten akkoord om tot een goede arbeidspositie voor de medewerkers 
van de sociale werkvoorziening te komen. 
 
Argumenten 
1.1 De looptijd is kort 

De looptijd (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020) is kort. Dit heeft te maken met de 
onduidelijkheden van de gevolgen van de Corona-crisis en het nieuwe pensioenakkoord met het 
openstaande verzoek aan SZW om de hoogte van de loonprijsontwikkeling minimaal gelijk te houden 
met de ontwikkeling/indexatie van het wettelijk minimumloon. Er is voor 2020 wel een toezegging 
gedaan, maar nog niet structureel en daarom nu een korte looptijd. Het streven is voor 2021 en verder 
weer een meerjarige passende Cao te bereiken voor de toch kwetsbare doelgroep. De GR 
IJsselmeergroep en de 2 overige GR-partners onderschrijven dit standpunt. 
 
1.2 De bekostiging van de salarisontwikkeling wordt gecompenseerd door het Rijk 

De indexatie wordt gefinancierd door de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) die 
gemeenten van het Rijk ontvangen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het onderhandelingsakkoord moet nog worden verwerkt in de begrotingen 

Vanwege het pas op 20 april 2020 bereiken van een akkoord kon dit nog niet verwerkt worden in de 
begroting. Mocht het onderhandelingsakkoord definitief worden dan moeten de financiële effecten 
meegenomen worden in de najaarsnota.  
 
Planning/Uitvoering 
Na uw instemming kan de gemeentesecretaris het advies geven via de voorgeschreven procedure. 
 
Bijlagen 

1. VNG Onderhandelaarsakkoord 
2. Mail VNG Ledenraadpleging Onderhandelingsakkoord Cao WSW 2020 

 


