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Kernboodschap  Op 28 juni 2019 is een principe-akkoord gesloten met de landelijk vakbonden over 

de nieuwe CAO gemeenten.  Uit de  ledenraadpleging bij zowel de gemeenten als 

de achterbannen van de landelijke vakbonden is gebleken dat beide partijen 

instemmen met het principeakkoord. Het VNG-bestuur heeft het principeakkoord 

op 12 september jl bekrachtigd. Gevolg is dat het principeakkoord definitief is en 

dat er voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 een nieuwe CAO tot stand 

is gekomen.  

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de volgende wijzigingen in 

arbeidsvoorwaarden in het Ambtenarenreglement Haarlem 1995 (circulaire van 16 

september 2019 (TAZ/U201900565) per 1 oktober 2019 op te nemen in het 

Ambtenarenreglement Haarlem 1995 overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 1 oktober 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

In te stemmen met het definitieve akkoord cao Gemeenten 2019-2021 en de 

tekstuele wijzigingen in het Ambtenarenreglement 1995 (bijlagen 1 en 2). 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 



 

 Kenmerk: 2019/651716 2/3 

 

1. Inleiding  

Het principeakkoord dat de VNG met de landelijke vakbonden heeft afgesproken is – na een 

ledenraadpleging – een definitief CAO- akkoord. De wijzigingen in de huidige CAO moeten nog 

vastgesteld worden door het College.  

Wijzigingen (vanaf 1 januari 2020) die in de CAO gemeenten worden opgenomen hoeven – na de 

invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) – niet meer te worden 

vastgesteld. Vanaf dat moment valt de CAO Gemeenten onder de werking van de Wet Collectieve 

Arbeidsovereenkomst (wet cao). Afspraken van de vakbonden en de VNG hebben rechtskracht en 

hoeven vanaf dat moment niet meer te worden voorgelegd en besloten door het College.  

 

Het huidige cao akkoord kent behalve de salarisverhogingen ook de afspraken over  (onder meer) de 

transitievergoedingen en de verplichte werkgeversbijdrage. Alle overige (beleids-) onderwerpen zijn 

doorgeschoven naar de volgende cao-onderhandelingen.  

 

2. Besluitpunten college 

In te stemmen met het  definitieve akkoord cao Gemeenten 2019-2021 en de tekstuele wijzigingen in 

het Ambtenarenreglement 1995 (bijlagen 1 en 2);  

  

3. Beoogd resultaat 

Een nieuwe cao gemeenten voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021;  

 

4. Argumenten 
Uitgangspunten akkoord CAO gemeenten 2019-2021: 
 

 Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25% ; 

 Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een 
eenmalige uitkering van €750 bruto (of naar rato van het dienstverband);  

 Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%;  

 Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%; 

 Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%. 
 
Behalve de salarisafspraken zijn er ook andere afspraken gemaakt over:  
 

1. Tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering  
Vanaf dit jaar krijgen alle medewerkers van gemeenten de tegemoetkoming in de kosten van de 
collectieve zorgverzekering. Het gaat om een bedrag van €168 of €296, afhankelijk van het inkomen 
van de medewerker. Tot nu toe kregen medewerkers deze tegemoetkoming alleen als zij een 
aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waar de VNG een contract mee heeft. 
Deze voorwaarde is vervallen. De afspraak gaat dit jaar nog in. 
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Verlof en vitaliteit  

De VNG en de vakbonden hebben het voornemen om in een volgende cao afspraken te maken over 
verlof en vitaliteit. Dat betekent dat een volgende cao bindende afspraken zal bevatten over beide 
onderwerpen.  
 

2. Transitievergoeding  

Medewerkers die op of na 1 januari 2020 ontslag krijgen om bedrijfseconomische redenen, 
behouden het huidige cao-recht op de van-werk-naar-werk periode en bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering, maar krijgen geen recht op een wettelijke transitievergoeding.  
Medewerkers die op of na 1 januari 2020 ontslag krijgen vanwege disfunctioneren, hebben recht op 
de wettelijke opzegtermijn in plaats van de nu in de cao opgenomen verlengde opzegtermijn, maar 
behouden het recht op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en krijgen het recht op de 
transitievergoeding erbij.  
 

3. Werkgeversbijdrage  

Gemeenten betalen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks een werkgeversbijdrage aan de vakbonden volgens 
AWVN-norm. In 2020 is dat €21,04 per fulltime medewerker. Voor parttime medewerkers is het 
bedrag naar rato van het dienstverband. 
 
 
Financiële gevolgen:      
De financiële gevolgen van deze cao-afspraken zijn uitgewerkt in bijlage 3.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Transitievergoeding  

Medewerkers die ontslag krijgen (bij disfunctioneren of na 2 jaar arbeidsongeschiktheid) hebben 

aanspraak op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van 

het dienstverband en de leeftijd. In de risicoparagraaf van de begroting 2020 is rekening gehouden 

met de financiële gevolgen van de transitievergoeding.  

 

6. Uitvoering 

Medewerkers ontvangen (naar verwachting) de salarisverhoging en de eenmalige uitkering met de 

salarisbetaling van oktober 2019.  

 

Medewerkers worden via Insite geïnformeerd.  

 

7. Bijlagen 
Bijlage 1. Wijzigingen Ambtenarenreglement Haarlem 1995  
Bijlage 2. Salaristabellen (bijlagen IIa tot en met IIc en IVa1) 
Bijlage 3. financiële doorrekening CAO principeakkoord 2019 – 2020 
Bijlage 4. Ledenbrief  VNG 16 september 2019   
 


