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Geachte heer Bouwmans,

Hiermee beantwoord ik uw brief van 1B oktober jl. over de samenstelling van het College voor

Arbeidszaken van de VNG. U stelt voor dat de VNG zetels in het CvA ter beschikking stelt voor

raadsleden. Het bestuur van de VNG heeft op 30 oktober jl. besloten om een zetel in het CvA te

reserveren voor een raadslid.

Op dit moment is lidmaatschap van het College voor Arbeidszaken voorbehouden aan leden van

het college van burgemeester en wethouders. Dit doet geen recht aan de positie van de

gemeenteraad, die eigenstandig werkgever is voor de griffie. U stelt voor om vijf zetels ter

beschikking te stellen aan gemeenteraadsleden. Hiernaast stelt u voor dat Raadslid.nu in

afwachting daarvan optreedt als belangenbehartiger van de werkgeversfunctie van de raad.

De Vereniging van Griffiers heeft per brief een soortgelijk voorstel gedaan.

Het bestuur heeft uw brief en die van de VvG op 30 oktober jl. besproken, en besloten om vanaf de

volgende zittingsperiode (2018-2022) een zetel in het CvA te reserveren voor een raadslid. Gezien

het aantal ambtenaren in griffies - ongeveer één op 150 duizend gemeenteambtenaren - wordt

met deze zetel een ruime evenredige vertegenwoordiging bereikt. Het bestuur zal het reglement

van het College voor Arbeidszaken aanpassen, zodat de VNG dit besluit kan uitvoeren in de

kandidatenwerving voor commissies in 2018.

De VNG heeft de statutaire taak om namens gemeenten afspraken te maken over de

arbeidsvoorwaarden van alle ambtenaren, inclusief gemeentepersoneel. Zonder statutenwijziging is

het niet mogelijk om die taak aan een andere organisatie over te dragen. Hiernaast is het de vraag

of Raadslid.nu, als beroepsvereniging, gemachtigd is om over arbeidsvoon¡vaarden te

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nassaulaan 12 Den Haag I Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag

070 - 373 83 93 | info@vng.nl

vng.nl



onderhandelen. Het is dus niet mogelijk dat Raadslid.nu deze taak van de VNG overneemt.

Overigens is het ook niet nodig omdat er tot de volgende zittingsperiode van het CvA geen cao-

overleg is.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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J. Kriens

Algemeen directeur
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