
Beste gemeente graag dit bericht ter informatie aan de leden van de gemeenteraad sturen.

Raad Sluis in de bres voor sociale werkvoorziening

SLUIS - Werknemers van sociale werkvoorzieningen dienen op dezelfde manier behandeld te worden als 'gewone' ambtenaren.
Nu voor die laatsten een nieuwe CAO is vastgesteld, moet ook voor de eerste groep eenzelfde regeling worden getroffen. Een grote 
meerderheid van de Sluise gemeenteraad steunde donderdag een voorstel met die strekking van de SP-fractie.
De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor werknemers van de sociale werkvoorzieningen ligt al een jaar stil. De SP vindt dat 
'onacceptabel'. De fractie wijst erop dat de CAO-gesprekken voor ambtenaren zijn afgerond, en dat het dus logisch lijkt die voor 
werknemers van de sociale werkvoorzieningen ook weer op te pakken. Inzet moet zijn, vindt de SP, dat wordt ingezet op dezelfde 
resultaten, dus inclusief een stijging van het loon.
De Sluise wethouder Albert de Bruijn zei sympathiek te staan tegenover het voorstel, maar wees op de financiële risico's. Als het 
salaris van bij de sociale werkvoorziening - in het geval van Sluis de Dethon - omhoog gaat, brengt dat immers extra uitgaven voor 
de gemeenten met zich mee. Hij kreeg alleen steun van de VVD'ers Conny Almekinders en Philip Thomaes. De rest van de 
raadsleden steunde de motie.
Raadsleden van de SP dienen de motie in bij elke gemeenteraad waarin ze zitting hebben. De overige gemeenten krijgen de motie 
ook toegestuurd. Daar kan een andere partij die eventueel indienen.
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