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Onderwerp: aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2020 inzake CAO effecten aan gemeenten  

West-Brabant  

 

Geachte Raad,  

 

 

Hierbij ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2020 inzake de CAO-effecten 2020 van GGD West-

Brabant. Het Algemeen Bestuur van de GGD besluit over deze begrotingswijziging 2020 in haar 

vergadering van 8 juli 2020. 

 

Begrotingswijziging CAO impact 2020 

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe 

CAO Gemeenten op  28 juni 2019. Het akkoord bevat afspraken over; loon en looptijd, verlof en 

vitaliteit, transitievergoeding, werkgeversbijdrage, flexibiliteit en zekerheid, proces en slotbepalingen.  

Voor de loonparagraaf en looptijd zijn de onderstaande afspraken gemaakt: 

• De CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 

• De medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn van de gemeente ontvangen in  

oktober 2019 een eenmalige uitkering van 750Euro. Voor medewerkers met een 

deeltijdbetrekking wordt de eenmalige uitkering vastgesteld naar rato van de 

betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn niet pensioengevend en hebben geen 

invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid.  

• De salarissen stijgen per 1 oktober 2019 met 3,25% 

• De salarissen stijgen per 1 januari 2020 met 1,0% 

• De salarissen stijgen per 1 juli 2020 met 1,0% 

• De salarissen stijgen per 1 oktober 2020 met 1,0% 

 

 

CAO impact 2019 

De impact en gevolgen van de nieuwe cao voor de loonkosten 2019 zijn voor de GGD WB zijn beperkt 

en zijn reeds eerder opgevangen in de exploitatie van 2019. 

 

 

CAO impact 2020 

De impact en gevolgen van de nieuwe cao voor de loonkosten 2020 voor de begroting van de GGD 

West Brabant zijn hieronder in kaart gebracht.  
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Cao stijging impact voor 2020:  

  

  

Salariskosten 2019 in beleidsbegroting 
(excl loonstijging) 

17.481.012,70 

  

CAO verhoging van 3,25% v.a 1-10-2019 568.132,91 

CAO verhoging van 1% v.a 1-1-2020 174.810,13 

CAO verhoging van 1% v.a 1-7-2020 87.405,06 

CAO verhoging van 1% v.a 1-10-2020 43.702,53 

Totale impact in 2020 874.050,64 

  

Rekening gehouden met CAO stijging van 

3,5%  

611.835,44 

  

Cao impact 262.215,19 

 

Zienswijzen 

Op deze begrotingswijziging 2020 kan de Raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen 

vóór 19 juni kunnen we nog verwerken in de stukken die we aan ons Algemeen Bestuur aanbieden, in 

voorbereiding op hun vergadering op 8 juli 2021. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Heeft u nog vragen over deze begrotingswijziging, neemt u dan contact op met Bianca van Iersel, 

directiesecretaris, b.iersel@ggdwestbrabant.nl of 06-42336895. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant, 

 

 

 

Namens deze, 

 
 

A. van der Zijden 

Directeur publieke gezondheid 

 

Copy: college B&W, ambtenaren volksgezondheid van de West Brabantse gemeenten en provincie. 

 
 


