
 

 

   
 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 17 december 2019 

Registratienummer : 32428-35601 

Voorstelnummer : 12.08 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : Brief van de VNG van 21 mei 2019 inzake Oprichting werkgeversvereniging 
  Brief regio Rivierenland  

Onderwerp : 47e wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Rivierenland en 
wensen en bedenkingen voor het gewenste lidmaatschap van de 
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (SGO) van 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

   

 

Onderwerp 

47e wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Rivierenland en wensen en bedenkingen voor 

het gewenste lidmaatschap van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie 

(SGO) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

Beslispunten 

1. De 47e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland vast te stellen. 

2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, toestemming te 

geven om de 47e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland vast te stellen.  

3. Af te zien van het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het gewenste 

lidmaatschap van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland van de 

werkgeversvereniging SGO van de VNG.  

 

Inleiding 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Via het 

lidmaatschap van de VNG gaan de gemeenten per die datum de nieuwe Cao gemeenten volgen.   

Gemeenschappelijke regelingen die de CAR UWO volgen kunnen geen lid worden van de VNG en 

onderhandelen dus feitelijk niet mee over de Cao. Om medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden te 

kunnen blijven bieden als collega’s bij gemeenten heeft de VNG voor gemeenschappelijke regelingen 

een nieuwe werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen opgericht, 

genaamd Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Door bij deze vereniging aan te sluiten 

wordt het voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen mogelijk eveneens de Cao gemeenten te 

gaan volgen met ingang van 1 januari 2020. 

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland geldt daarbij in het bijzonder nog dat de 

gemeenschappelijke regeling eerst moet worden aangepast, omdat deze niet voorziet in lidmaatschap 

van verenigingen. 

 

In dit voorstel wordt uw raad dan ook gevraagd om de 47e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling vast te stellen en het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid 

betreft, toestemming te geven tot vaststelling van de 47e wijziging. Door wijziging van de 
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gemeenschappelijke regeling door de betrokken bestuursorganen (raad, college en burgemeester) kan 

het lidmaatschap van de werkgeversvereniging mogelijk worden gemaakt.  

  

Het besluit van het bestuur van regio Rivierenland daadwerkelijk lid te worden kan pas worden 

genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen 

en bedenkingen kenbaar te maken. Uw raad wordt voorgesteld af te zien van het indienen van wensen 

en bedenkingen.   

 

Besluitgeschiedenis 

nvt 

 

Beoogd effect 

Een actuele regeling Regio Rivierenland en voortzetting gelijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers 

gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. 

 

Argumenten 

1.1  Wijziging van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk om lidmaatschap werkgeversregeling 

mogelijk te maken 

Op dit moment voorziet de huidige gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland niet in het 

aangaan van het lidmaatschap van de werkgeversvereniging. Met de aanpassing van de 

gemeenschappelijke regeling wordt dit wel mogelijk.  

 

1.2 en 2.1 Vastelling door en toestemming van uw gemeenteraad voor wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk 

De gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van zowel uw 

raad, de burgemeester en het college. Deze drie bestuursorganen moeten – ieder voor zover het zijn 

bevoegdheid betreft - besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 1) kan het college en de burgemeester 

feitelijk pas besluiten tot de wijziging als uw raad daarvoor toestemming geeft. Om het proces van 

besluitvorming te versnellen heeft de burgemeester en het college al de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling vastgesteld, onder het voorbehoud dat de burgemeester en het college 

daarvoor toestemming krijgt van uw raad.  

 

3..1 Het is wenselijk dat gemeenschappelijke regelingen zich kunnen aansluiten bij 

werkgeversvereniging SGO     

Het is wenselijk dat de gemeenschappelijke regelingen zich kunnen aansluiten bij de 

werkgeversvereniging SGO per 1 januari 2020, zodat zij hun medewerkers dezelfde  

arbeidsvoorwaarden kunnen bieden als die van de Cao Gemeenten. Wensen of bedenkingen zijn dan 

ook niet aan de orde. 

 

Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen.  
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Duurzaamheid 

nvt 

 

Financiën 

Dit voorstel heeft beperkte financiële gevolgen. Er zal een contributie verschuldigd zijn voor het 

lidmaatschap van de werkgeversvereniging. De kosten zullen naar verwachting hoger zijn dan de 

huidige aansluitingskosten onder de CAR-UWO van € 500 per jaar.  

 

Uitvoering 

Het bestuur van regio Rivierenland zal na de besluitvorming op de hoogte worden gesteld van de 

genomen besluiten, waarna het bestuur een besluit kan nemen over het lidmaatschap.  

 

Planning 

Zie communicatie.  

 

Evaluatie 

nvt 

 

Communicatie 

De genomen besluiten maakt de gemeente zelf bekend in het elektronische publicatieblad.  

Wanneer alle bestuursorganen hebben besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling, zal 

het wijzigingsbesluit in de Staatscourant bekend worden gemaakt door de gemeente Tiel (art. 26 Wgr, 

in de hoedanigheid van 'bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging'). 

 

Tabel risicoparagraaf 

nvt 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019,   

 

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 3 oktober 2019; 

 

overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland op 2 oktober 2019 een voorstel 

heeft behandeld tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland in verband met 

de invoering van de Wnra; 

 

gelet op artikel 1 en artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de 

Regeling Regio Rivierenland, zoals deze luidt na de 46e wijziging: 

 

Besluit: 

 

1. toestemming te verlenen aan het college en de burgemeester tot vaststelling van  de 47e wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland; 

2. af te zien van het indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot het gewenste 

lidmaatschap van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland van de 

werkgeversvereniging SGO van de VNG; 

3. tot vaststelling van de 47e wijziging van de Regeling Regio Rivierenland, welke luidt als volgt: 

 

Artikel I 

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

Artikel 12a Bevoegdheden Algemeen Bestuur 

Onverminderd het bepaalde in artikel 33 van de wet, is het Algemeen Bestuur in ieder geval bevoegd 

lid te worden van de werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van de 

VNG.  

 

Artikel II  

Artikel 24 komt te luiden als volgt: 

 

Artikel 24 

Op de rechtspositie van het personeel in dienst van het openbaar lichaam is de collectieve 

arbeidsovereenkomst voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing.  

 

Artikel III Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de het elektronisch 

gemeenteblad  en werkt terug tot en met 1 december 2019. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 december 2019, nummer 08, 

de griffier,                                  de voorzitter, 


