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Uw kenmerk 

Ons kenmerk

Behandeld door Marijke de Boer - Boekhorst
Datum 15 januari 2019
Onderwerp CAO sociale werkvoorziening
Datum

Geachte College,

In zijn vergadering van 26 november 2018 heeft de raad van de gemeente Zwolle de 
motie 'een goede CAO voor medewerkers sociale werkvoorziening’ aangenomen. Deze 
motie is bijgevoegd.

In uitvoering van deze motie roept het college van de gemeente Zwolle u op passende 
afspraken te maken met de bonden om de huidige CAO voor de sociale 
werkvoorziening aflopend op 31 december 2018 aansluitend te verlengen mits het 
kabinet besluit de LPO voor de komende járen toe te kennen aan de vakdepartementen 
en de staatssecretaris dit zal uitkeren aan gemeenten t.a.v. de Wsw.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Zwolle, 
namens dezen,

René de Heer 
wethouder
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Datum 14 december 2018
Ons kenmerk

Bijlage: 1
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Betreft: Een goede CAO voor medewerkers sociale werkvoorziening (sw).

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 26 november 2018.

Overwegende dat:
" De CAO Sociale Werkvoorziening per 31 december 2018 afloopt.
" De huidige CAO er na lang onderhandelen en veel strijd is gekomen.
» Dit destijds onzekerheid en onrust bracht bij de medewerkers van de sociale werkvoorziening.
" VNG, vakbonden en medewerkers niet zitten te wachten op een nieuw CAO conflict.
" De vakbonden bereid zijn de huidige CAO te verlengen met toepassing van de LPO-afspraak 

(looiiprijscompensatie *)..
" Zwolle ook werkgever is voor haar SW medewerkers die midden in de veranderingen staan bij het 

procés van samenvoeging WRA/Wezo tot Tiem.

Van mening dat:
" De SW medewerkers waardering en een goede CAO verdienen.
" Deze medewerkers baat hebben bij zekerheid en rust.
* We bij alle aandacht voor de ‘nieuwe doelgroepen’ op de arbeidsmarkt onze bestaande 

SW medewerkers niet uit het oog mogen verliezen.
" VNĢ, vakbonden en medewerkers belang hebben bij voortzetting van de CAO.
" Het college diens invloed bij VNG kan uitoefenen om dit te bewerkstelligen.
" Zwolle zich een goed werkgever voor haar SW medewerkers wil tonen, nu en in de toekomst.
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De Zwolse raad verzoekt het college:
» VNCr op te roepen de huidige CAO SW te verlengen met toepassing van de LPO-afspraak.

En gaat over tot de orde van 

Namens dé fractie van de 

SP
Bert Sluijéŗ

de dag.

GroenLinks 
Sylvana Rikkert

* De LPO-afspraak loopf tot en met januari 2019, deze wordt betaald door de rijksoverheid.
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