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RAADSMEDEDELING

Onderwerp: CAO gemeenten 2023-2024

Steenbergen, 21 maart 2023

Beste (burger)raadsleden,

Op 21 februari van dit jaar hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten over 
de nieuwe CAO gemeenten 2023-2024. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld voor alle 
medewerkers van gemeenten in ons land.

Het VNG-bestuur heeft middels een ledenraadpleging ook de mening van ons college gevraagd 
over het bereikte resultaat. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de 
afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst op 6 
april 2023.

Met het akkoord willen de sociale partners uiting geven aan de waardering voor de inzet van de 
betreffende medewerkers bij het oppakken van de vele en veranderende maatschappelijke 
opgaven voor de gemeentelijke sector.

Deze waardering uit zich onder meer in een salarisstijging, in het belang van de koopkracht, 
waarbij de medewerkers in de lagere salarisschalen er procentueel (aanzienlijk) meer op vooruit 
gaan dan degenen in de hogere salarisschalen. Een principe dat wij als werkgever steunen, mede 
in relatie tot de toegenomen inflatie. Daarnaast biedt de nieuwe CAO bijvoorbeeld ook meer 
ruimte voor het opnemen van verlof, in het belang van een zo goed mogelijke balans tussen werk 
en privé.

Uw college kan zich nadrukkelijk vinden in de nieuwe CAO-afspraken, die er mede toe bijdragen 
dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever is en blijft, zowel voor het behoud van onze 
huidige medewerkers als om nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken, in een nog altijd 
overspannen arbeidsmarkt.

Het akkoord sluit ook aan bij de ontwikkelingen die we als gemeentelijke organisatie doormaken. 
Hierbij wordt van onze medewerkers in toenemende mate gevraagd dat zij anticiperen op - en 
waar mogelijk voorsorteren - op voortdurende ontwikkelingen in de maatschappij, de heersende 
crises en alle uitdagingen waar we samen voor staan.

Dit alles uiteraard in het belang van onze inwoners en ondernemers.
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Bij deze willen wij u daarom graag laten weten, dat uw college positief heeft gereageerd op de 
ledenraadpleging van het VNG-bestuur over de nieuwe CAO gemeenten 2023-2024.

Erop vertrouwend u hiermee afdoende te hebJjeiTgēĩhformeerd, 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris,

.M.Ĵ.P. de töngh, RA

de burgemeester,

P. van'demSelt, MBA
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