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Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland i,v.m. Wnra
en zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging SGO

Geacht college,

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van
kracht. Als gevolg hiervan wordt de huidige arbeidsvoorwaardenregeling CAR/Uwo vervangen door
Cao's, zoals dat in het private arbeidsrecht gebruikelijk is.
Voor gemeenschappelijke regelingen wordt een specifieke werkgeversvereniging opgericht welke
namens de werkgevers afspraken kan maken voor een nieuwe Cao. Om lid te kunnen worden van
deze vereniging is een wijzing van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
noodzakelijk. Dit is een wettelijk vereiste. Een ander vereiste is dat de raden in de gelegenheid
worden gesteld wensen of bedenkingen in te brengen voordat wordt besloten om lid te worden van
de werkgeversveren iging.
Deze brief met bijlagen betreft beide onderdelen, enerzijds het voorstel voor de 4Tewijzigingvan
de gr en anderzijds de vraag of uw raad wensen of bedenkingen heeft t.a.v. ons voornemen lid te
worden van de werkgeversvereniging. De brief bevat diverse bijlagen inzake de wijziging van de
gr, een concept voorstel en conceptbesluiten voor uw college / burgemeester en de raad.

Inhoudelijk betreft de wijziging van de gr dat een artikel wordt toegevoegd op grond waarvan het
AB bevoegd is lid te worden van een werkgeversvereniging. Daarnaast wordt de bepaling in de gr
waarin de rechtspositie van de medewerkers wordt geregeld aangepast aan de nieuwe situatie
onder de Wnra.

Wij verzoeken u het voorstel met bijlagen in uw college te bespreken en voor te leggen aan uw
raad. Wij verzoeken u om conform het concept te besluiten en ons de besluiten te retourneren.
Tevens verzoeken wij u te bevorderen dat een gelijkluidend besluit wordt genomen door de
gemeenteraad (inclusief de toestemming als bedoeld in artikel 1 van de Wgr aan het college en
burgemeester) en door de burgemeester.
Tevens vragen wij uw aandacht voor de bekendmaking van de genomen besluiten in het digitale
Gemeenteblad. De gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling zal, nadat alle gemeenten
een besluit hebben genomen, in de Staatscourant worden geplaatst.

Wij verzoeken uw raad om eventuele zienswijzen met betrekking tot het voorgenomen
lidmaatschap van de werkgeversvereniging uiterlijk begin december 2019 bij ons in te dienen,
opdat het bestuur van de Regio zich uiterlijk in december 2Ot9 kan aanmelden bij de VNG voor dit
lidmaatschap.
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Tot slot wijzen wij u erop dat dit onderwerp speelt bij de meeste gemeenschappelijke regelingen in
het rivierengebied. De behandeling van de besluiten hierover is aangekondigd en besproken met de
griffiers.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,
de secretaris., de voorzitter,

{

Drs. L.H. Derksen

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:

Ir. J. Beenakker

Concept voorstel
Concept raadsbesluit tot 47e wijziging regeling Regio Rivierenland
Concept college- en burgemeestersbesluit tot de 47e wijziging van de regeling
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