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Samenvatting 

 

Dit is een ledenraadpleging over de uitgangspunten voor de VNG in het komende overleg 

over de Cao Gemeenten. 

 

De laatste cao loopt af op 1 mei 2017. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen 

op 15 februari 2017. De uitgangspunten voor de VNG voor deze onderhandelingen staan in 

de arbeidsvoorwaardennota. De ledenraadpleging gaat over de 

conceptarbeidsvoorwaardennota.  

 

De conceptarbeidsvoorwaardennota staat in de bijlage bij deze brief.  

 

De ledenraadpleging is elektronisch. In gemeenten krijgt de gemeentesecretaris bij deze brief 

een link naar het reactieformulier. In gemeentelijke organisaties die bij het CvA zijn 

aangesloten, krijgt de directeur bij deze brief een link naar het reactieformulier.  

 

De gemeenten en de gemeentelijke organisaties kunnen reageren tot en met dinsdag 14 

februari. Het bestuur van de VNG stelt op donderdag 16 februari de definitieve 

arbeidsvoorwaardennota vast. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Dit is een ledenraadpleging over de uitgangspunten voor de VNG in het komende overleg over 

de Cao Gemeenten. 

 

De laatste cao loopt af op 1 mei 2017. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen op 

15 februari 2017. De uitgangspunten voor de VNG bij de onderhandelingen staan in de 

arbeidsvoorwaardennota. Het College voor Arbeidszaken legt met de 

conceptarbeidsvoorwaardennota nu aan de leden voor. 

 

De conceptarbeidsvoorwaardennota staat in de bijlage bij deze brief. Een tweede bijlage bij 

deze brief is een advies dat werkgevers en medewerkers uit de sector gezamenlijk — in co-

creatie — hebben gegeven aan de cao-partijen.  

 

De ledenraadpleging is elektronisch. In gemeenten krijgt de gemeentesecretaris bij deze brief 

een link naar het reactieformulier. De gemeentesecretaris kan namens het college een stem 

uitbrengen. In gemeentelijke organisaties die bij het CvA zijn aangesloten, krijgt de directeur bij 

deze brief een link naar het reactieformulier. De directeur kan namens het bestuur van de 

organisatie een adviserende stem uitbrengen. 

 

De gemeenten en de gemeentelijke organisaties kunnen reageren tot en met dinsdag 14 
februari. Het bestuur van de VNG stelt op donderdag 16 februari de definitieve 

arbeidsvoorwaardennota vast. 



 

 

De VNG houdt gedurende de ledenraadpleging voorlichtingsbijeenkomsten voor P&O’ers in het 

land. Data, tijdstip en locatie wordt nader bekengemaakt. Houd hiervoor de website van de 

VNG in de gaten.  

 

 

Hoogachtend, 

 

College voor Arbeidszaken van de VNG 

 

 

Mw. mr. S. Pijpstra 

Secretaris 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 Conceptarbeidsvoorwaardennota 

 Advies co-creatie 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

http://www.vng.nl/

