Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 19 mei 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Gemeenten klem tussen CAO en bezuinigingen?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Er is een principeakkoord tussen de VNG en de vakbonden over een loonstijging van
2% over 2011 en 2012 en een eenmalige toeslag. Hoeveel gaat dit akkoord de
gemeente Wijk bij Duurstede kosten?
2) Welke gevolgen heeft de loonsverhoging voor de Wijkse (meerjaren)begroting?
Werkt de verhoging direct door of is er in de (meerjaren)begroting al rekening
gehouden met een loonsverhoging voor de gemeenteambtenaren?
3) De gemeente lijkt klem te zitten tussen de CAO en dreigende bezuinigingen. Is de
gemeente verplicht de loonsverhoging door te voeren? Is het überhaupt mogelijk om
van de loonsverhoging af te zien?
4) De gemeente krijgt de loonsverhoging niet via het Gemeentefonds gecompenseerd.
Dit betekent extra bezuinigingen… Hoe denkt het college deze extra bezuinigingen te
realiseren? Het lijkt voor de hand te liggen om, zoals meerdere gemeenten doen, meer
personele besparingen in te boeken…
Toelichting:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft berekend dat de loonsverhoging
voor gemeenteambtenaren de gemeenten dit jaar € 160 miljoen kost. Dit bedrag moeten de
gemeenten zelf ophoesten omdat demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse
Zaken weigert de kosten van de loonsverhoging voor haar rekening te nemen. Spies vindt de
loonstijging voor gemeenteambtenaren een ‘verkeerd signaal op een verkeerd moment’, de
overheid zet immers alles op alles om de financiën op orde te krijgen. Als gemeenten hun
ambtenaren meer loon willen geven, moeten ze dat uit de eigen begroting betalen. Het Rijk
zal een loonsverhoging niet compenseren via het Gemeentefonds. Dat betekent voor de
gemeenten extra ombuigingen en extra bezuinigingen. Voor de gemeenten een lastig
dilemma: het is kiezen tussen goed werkgeverschap versus de maatschappelijke gevolgen
van extra bezuinigingen.
Wat betekent dit voor de begroting van de gemeente Wijk bij Duurstede? Is de gemeente
verplicht de nieuwe CAO te volgen? Al met al een lastige situatie… Zitten de gemeenten
klem tussen de CAO en dreigende extra bezuinigingen?
Hans Marchal/PCG

