
                                  

             Agendapunt 6b 

MOTIE   3 - VERWORPEN 

Oproep aan VNG voor onderhandelingen  

cao-werkvoorziening 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 11 februari 2015, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel “Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep”  
 
 
Constaterende dat 

 

 De vakbonden FNV overheid en CNV overheid recent op donderdag 8 januari 2015 de VNG 
opnieuw hebben opgeroepen om te starten met de cao-onderhandelingen voor de werknemers 
in de sociale werkvoorziening 

 De gemeenteraden in Nederland door FNV en CNV eerder bij brief van 28 mei 2014 zijn 
opgeroepen invloed uit te oefenen op de cao-onderhandelingen rond de sociale 
werkvoorziening (zie Bijlage A = Lijst Ingekomen stukken  nr 788589); 

 De cao-onderhandelingen sinds 30 januari 2014 stil liggen omdat de werkgevers via de VNG 
hebben aangegeven geen ruimte te hebben voor het aangaan van een nieuwe cao voor de 
werknemers in de sociale werkvoorziening; 

 Er derhalve nu ca. 100.000 werknemers met een arbeidshandicap zijn waarvoor de cao 
levenslang bevroren dreigt te worden. 

 
 
Van mening zijnde dat  
 

 De werknemers in de sociale werkvoorziening evenveel recht hebben op een cao als andere 
werknemers in de overheidssector (zoals gemeenten, rijksoverheid en waterschappen); 

 Het van goed werkgeverschap van de gemeente Roosendaal getuigt om te staan voor zowel de 
werknemers van de gemeente zelf als ook voor hen die werkzaam zijn in de sociale 
werkvoorziening; 

 Nu er eind 2014 een nieuwe cao-gemeenten is afgesloten tussen de VNG en de vakbonden het 
wenselijk is om ook de onderhandelingen voor de cao-SW tussen VNG en vakbonden weer te 
heropenen. 

 
Draagt het College op 
 

 Te  bewerkstelligen c.q. zijn invloed aan te wenden om de VNG er toe aan te zetten de 
onderhandelingen voor de cao-SW weer te heropenen met daarbij als inzet dat deze cao een 
gelijkwaardige benadering krijgt als die van de cao-gemeenten 

 De gemeenteraad in kennis te stellen van het resultaat en de reactie van de VNG; 

 Deze motie ter kennis te brengen van de VNG en alle Nederlandse gemeenten. 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 
Namens 
SP fractie   Ada Oudhof 
PvdA fractie   Michael Yap 


