
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 februari 2018
Volgnummer :

Onderwerp: Vaststellen Loga brieven.

Voorgestelde beslissing:

1. Vaststellen van de volgende Loga brieven
1.1. Technische wijzigingen CARUWO (CvA/LOGA 17/06 Lbr. 17/033).
1.2. Wijziging salarisbedragen, WLM en IKB Cao Gemeenten 2017-2019 (CvA/LOGA 17/10 Lbr. 17/057)
1.3. Wijziging CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 (CvA/LOGA 17/11 Lbr 17/058)

Samenvatting
In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Abeidsvoorwaarden (LOGA) is overeenstemming bereikt over 
(technische) wijzigingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst 
(CAR/UWO) en over de Cao Gemeenten. Het LOGA heeft geen verordenende bevoegdheid en wijzigingen 
krijgen pas rechtskracht wanneer deze op plaatselijk niveau zijn vastgesteld. Door de bijgewerkte CAR/UWO 
en nieuwe CAO per 1 oktober 2017 vast te stellen zijn alle Loga brieven geformaliseerd en is voldaan aan de 
wettelijke verplichting.

Inleiding
Wat wordt met beslissing bereikt

 Een actuele vastgestelde Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst per 1 
oktober 2017. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1 Vaststellen van Loga-brieven is verplicht.

Het Loga heeft geen verordenende bevoegdheid. Wijzigingen krijgen pas rechtskracht vanaf het 
moment dat deze op plaatselijk niveau zijn vastgelegd. Door de bijgewerkte CAR/UWO in zijn 
totaliteit vast te zijn alle Loga brieven tot 1 maart 2017 geformaliseerd en is voldaan aan de 
wettelijke verplichting. 

1.1 In deze ledenbrief staan een aantal wijzigingen van de CAR/UWO met als doel technische 
onvolkomenheden in de regeling herstellen. Deze wijzigingen treden met ingang van 1 oktober 2017 in 
met uitzondering van de wijziging D. De daarin opgenomen wijziging van artikel 2:7a CAR/UWO treden 
met terugwerkende kracht in werking per 1 januari (heeft betrekking op het IKB herstel van een onjuiste 
wijziging)

1.2 deze brief informeert over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen en het IKB per 1 
augustus 2017 en 1 januari 2018. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de cao Gemeenten die op 5 
oktober van kracht is geworden. De looptijd van de cao gemeenten is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

1.3 deze brief gaat over de wijzigingen in de CAR-UWO die volgen uit het akkoord 1 mei 2017 – 1 januari 
2019.

1.4 De Loga brieven zijn ter goedkeuring aan de werkgeverscommissie voorgelegd.

Kanttekeningen
a. nvt

Kosten, baten, dekking
Er zijn geen directe kosten verbonden aan het vaststellen van de bijgewerkte CAR/UWO. De financiële 
gevolgen van de het afsluiten van de CAO gemeenten 2017-2019 zijn opgenomen in de personele 
begroting. 
Planning

 nvt
Personeel nvt



Het Georganiseerd Overleg schriftelijk informeren over het door u genomen besluit over de vaststelling van 
de CAR/UWO. De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 
van de Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas 
verbinden, wanneer zij op de juiste wijze bekend zijn gemaakt. Dit dient te geschieden door vermelding in 
een electronisch en algemeen toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de Regeling electronische 
bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden. 

Namens de werkgeverscommissie,

G.D. de Vos A.H.M. Menke
secretaris voorzitter
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