
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 26 november 2019 

Voorstelnummer : 11.08 

Portefeuillehouder : Harry Keereweer, Jacoline Hartman, Govert van Bezooijen, Ed Goossens,  
  Ton van Maanen 

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

voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) en de 

brieven van de zijde van de gemeenschappelijke regelingen waarbij de raad in 

de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. 

Onderwerp : lidmaatschap van de gemeenschappelijke regelingen Avri, Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR), Werkzaak Rivierenland, Bedrijfsvoeringsorganisatie (Bvo) 

West Betuwe, Regionaal archief Rivierenland (RAR) en Gemeentelijke 

gezondheidsdienst Gelderland Zuid (GGD) van de werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG 

   

 

Onderwerp 

Lidmaatschap van de gemeenschappelijke regelingen Avri, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), 

Werkzaak Rivierenland, Bedrijfsvoeringsorganisatie (Bvo) West Betuwe, Regionaal archief  

Rivierenland (RAR) en de Gemeentelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid (GGD) van de 

werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) van de VNG.  

 

Beslispunten 

Af te zien van wensen en bedenkingen 

 

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 kunnen echter geen lid zijn van de 

VNG. Daarom heeft het VNG bestuur op 18 april jl. besloten een werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen ('niet-gemeenten') op te richten. 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. 

 

Toepasselijke regelgeving 

Artikel 31a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het besluit Het 

algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie besluit 

slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze 

mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 

van het daarmee te dienen openbaar belang. 
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De deelneming van de gemeenschappelijke regelingen in/het lidmaatschap van de 

werkgeversvereniging kan geacht worden in het bijzonder aangewezen te zijn voor de behartiging van 

het daarmee te dienen openbaar belang. 

 

Het tweede lid bepaalt dat het besluit niet wordt genomen dan nadat de raden van de deelnemende 

gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 

bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. 

 

Om welke gemeenschappelijke regelingen gaat het? 

Avri, ODR, RAR, Bvo West Betuwe, Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland Zuid 

Van de zijde van de Avri, de ODR, het RAR, Bvo West Betuwe, Werkzaak Rivierenland en GGD 

Gelderland Zuid is aangegeven dat ze deel willen nemen aan de werkgeversvereniging SGO.  

 

Van de zijde van het RAR is te kennen gegeven ook te willen deelnemen aan de werkgeversvereniging, 

maar een officieel verzoek is er op dit moment nog niet. 

 

Om welke gemeenschappelijke regelingen gaat het (nu) niet? 

Veiligheidsregio 

De invoering van de Wnra is voor de veiligheidsregio’s tenminste 1 jaar uitgesteld. 

 

Belastingdienst Rivierenland (BSR) 

De BSR heeft reeds besloten tot het lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor waterschappen 

na de betrokken raden in de gelegenheid te hebben gesteld tot het indienen van wensen en 

bedenkingen, die niet zijn ingediend.  

 

Regio Rivierenland 

Voor de Regio Rivierenland geldt – in tegenstelling tot de Avri, Bvo West Betuwe, de ODR, het RAR, 

Werkzaak Rivierenland en de GGD Gelderland Zuid - dat de gemeenschappelijke regeling eerst nog 

moet worden aangepast nu deze regeling niet voorziet in deelname aan/lidmaatschap van 

verenigingen. Voor deze gemeenschappelijke regeling volgt een separaat raadsvoorstel.   

 

Besluitgeschiedenis 

- 

Beoogd effect 
Gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen kunnen hun medewerkers dezelfde 

arbeidsvoorwaarden bieden als van de Cao gemeenten per 1 januari 2020.  

 

Argumenten 
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.  

Wij zien geen wensen of bedenkingen die uw raad zou kunnen inbrengen. 
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Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Financiën 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

Uitvoering 

n.v.t. 

 

Planning 

n.v.t. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 
De betreffende gemeenschappelijke regelingen krijgen bericht over het te nemen raadsbesluit om af te 
zien van het indienen van wensen en bedenkingen. 
 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Harry Keereweer 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,   

 

besluit: 

 

af te zien van wensen of bedenkingen met betrekking tot de wens van de Avri, de ODR, het RAR, de Bvo 

West Betuwe, de Werkzaak Rivierenland en de GGD Gelderland Zuid om lid te worden van de 

werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 november 2019, nummer 08, 

 

de griffier,    de voorzitter, 


