
Cao A&O fonds Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gevestigd te Den Haag en

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), gevestigd te Den Haag
 

en

FNV, sector Overheid, gevestigd te Utrecht,

CNV Overheid, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht en

FDO-MHA,gevestigd te Den Haag,

in deze cao verder te noemen‘partijen’,

verklaren de navolgendecollectieve arbeidsovereenkomst(cao)te zijn overeengekomen.

Artikel 1. Definities

1. cao-partijen: de VNG, de WSGO en de vakbondendie deze cao hebbenafgesloten en ondertekend.

2. werkgever:

a. een gemeente,zijnde een lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)of

b. een lid van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

(WSGO).

3. werknemer: de persoondie bij de werkgever als bedoeld in lid 2 werkzaam is op grond van een

arbeidsovereenkomstin de zin van artikel 7:610 BW.

4. stichting: de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O fonds Gemeenten).

5. bestuur: het bestuur van destichting.

6. statuten: de statuten van destichting.

7. reglement: het uitvoeringsreglement vandestichting.

Artikel 2. Looptijd

1. Deze cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december2022.

2. Deze cao eindigt van rechtswegena afloop van de overeengekomenlooptijd.

3. Partijen kunnen besluiten tot tussentijdse wijziging van deze cao.

Artikel 3. Doel

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen, (doen) uitvoeren en (mede)financieren van activiteiten

die gericht zijn op het bevorderen van goedearbeidsverhoudingen in de gemeentelijke sector. De

stichting tracht zijn doel te bereiken door middel van de volgendeactiviteiten:



a. het leveren van een bijdrage door middel van activiteiten als onderzoek, publicaties,

voorlichting, informatiebijeenkomsten en subsidieverstrekking aan het bevorderen en

stimuleren van vernieuwingen in de gemeentelijke sector, teneinde te bewerkstelligen dat de

gemeentelijke sector en de daarvan deel uitmakende organisaties en werkzame personen

optimaal kunnen functioneren en daarmee hun maatschappelijke doelen kunnen

verwezenlijken;

b. het stimuleren van arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten die door de gemeentenals

werkgevers in overleg en met instemming van hun werknemersvertegenwoordiging tot stand

worden gebracht ten behoeve van die werkgevers, hun werknemers en werkzoekenden;

c. het ondersteunen en/ofinitiéren van educatieve en onderzoeksactiviteiten die van belang

zijn voor de goede werking van de arbeidsmarkt in de gemeentelijke sector;

d. het faciliterend optreden ten behoevevan activiteiten van sociale partners op nationaal en

internationaal niveau, en ook werkzaamhedente verrichten die zijn gericht op het

maatschappelijk belang van de gemeentelijke sector;

e. het ondersteunen vanhet Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA):

de cao-onderhandelingen, technische overleggen en uit die onderhandelingen en overleggen

vloeiende werkzaamheden en voorzieningen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

3. Ten behoeve van het bereiken van het doel van destichting heft de stichting jaarlijks een bijdrage

van de werkgeverals bedoeldin artikel 1 lid 2 onder a. De werkgeverals bedoeldin artikel 1 lid 2

ondera is verplicht tot betaling hiervan.

Artikel 4. Uitvoering

1. Uitvoering van deze cao gebeurt volgens de statuten en het reglement van destichting, die als

bijlage onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

2. De uitvoering gebeurt doordestichting.

Artikel 5. Bijdrage

1. De stichting wordt gefinancierd door middelvan dein artikel 3 lid 3 bedoelde bijdrage.

2. De bijdrage per kalenderjaar van elke werkgeverals bedoeld in artikel 1 lid 2 ondera is gelijk aan

€0.38 per inwoner van de gemeente. Het aantal inwoners per gemeente wordt vastgesteld op basis

van CBSStatline per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar en is voor de contributie van 2022

terug te vinden op https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/10/voorlopige-bevolkingsaantallen-per-

gemeente-1-1-2021.



Toelichting

Met ingang van 2018is de financiering van het A&O fonds Gemeenten veranderd. Met ingang van

2018 zijn rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden — niet zijnde gemeenten —

niet meer mogelijk.

De bedragen waar het om gaat, worden voortaanrechtstreeks naar de gemeenten overgemaakt,als

onderdeelvan huntotale gemeentefondsuitkering.Voor de bekostiging van het A&O fonds

Gemeentenwordt vanaf 2018jaarlijks een bedrag gestort in het gemeentefonds van € 6.640 miljoen.

Dit bedrag wordt over de gemeentenverdeeld via het aantal inwoners.

 

Voorde bekostiging van het A&O fonds Gemeenten wordtjaarlijks een bedrag gestort in het

gemeentefondsvan € 6,640 miljoen. Dit bedrag wordt over de gemeenten verdeeld via de

verdeelsleutel van het aantal inwoners.

De financiéle basis van deze afspraakis destijds vastgelegd in de meicirculaire 2017.

Partijen spreken af dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, met de

huidige bijdrage definanciering van het A&Ofonds Gemeenten continueren. De bijdrage per

gemeenteis voor de looptijd van deze afspraak gebaseerd op het inwoneraantal van die gemeente op

1 januari 2019.

Uitwerking

Conform bovenstaande afspraak wordt met ingang van 2021 het genoemde bedrag van € 6.640

miljoen bij de gemeentenin rekening gebracht. Elke gemeente ontvangt een factuur voor haar

aandeelin het totaalbedrag. Dit aandeel wordt eveneens bepaald aan de hand vanhetaantal

inwoners. Op die manier kan de gezamenlijke uitvoering van A&O taken voortgang vinden.

Deze bepaling verloopt voor de gemeenten budgettair neutraal: het bedrag dat aan het

gemeentefonds wordt toegevoegdis gelijk aan het bedrag dat in totaal aan de gemeenten wordt

gefactureerd. Het bedrag per inwoner dat per jaar aan u wordt gefactureerd bedraagt € 0,3838.Dit is

de uitkomst van de berekening waarin het totaalbedrag van € 6,640 miljoen wordt gedeeld door het

aantal inwoners van Nederland op 1 januari 2019. Dat zijn er 17300000.



3. De stichting is bevoegd tot inning van dein artikel 3 lid 3 bedoelde bijdragen en stuurt daartoe

jaarlijks een factuur aan de gemeenten.

Namens werkgevers:  

NamenshetCollege van Arbeidszaken VNG en de werkgeversvereniging Samenwerkende

Gemeentelijke Organisaties
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Voorzitter CvA en Voorzitter WSGO

  
 

 

Namens werknemers:
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CNV Overheid, onderdeel van CNV Connectief

 

 

Juan Schot
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