Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Aansluiten bij de ‘Werkgeversvereniging
samenwerkende gemeentelijke organisaties’

Datum
1 november 2019

Inleiding
Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaat voor de medewerkers van de
Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna: BWB) op 1 januari 2020 het ‘normale’ private
arbeidsrecht gelden. Tot nu toe is de BWB via een aansluitovereenkomst aangesloten bij de VNG
en is de CAR/UWO van toepassing op de medewerkers. Deze mogelijkheid komt vanaf 1 januari
2020 te vervallen.
In dit voorstel wordt aan uw bestuur nader toegelicht op welke wijze de BWB vanaf 1 januari 2020
kan aansluiten bij een werkgeversvereniging waarbij het huidige beleid zoveel mogelijk wordt
bestendigd.
Toelichting
De VNG is de werkgeversvereniging voor gemeenten en voert de onderhandelingen namens de
werkgevers met de vakbonden over de (nieuwe) CAO-gemeenten. Gemeenschappelijke regelingen
kunnen geen lid zijn van de VNG. Zij hebben daardoor geen stemrecht en kunnen dus ook geen
invloed uitoefenen op het proces van CAO-onderhandelingen. Volgens de Wet op collectieve
arbeidsovereenkomst zijn werkgevers die een CAO vrijwillig volgen ongebonden werkgevers. Dit
zou betekenen dat vanaf 1 januari 2020 niet alle bepalingen uit de CAO-gemeenten op de BWB
van toepassing zijn. Dat levert een ongewenste situatie op.
De VNG heeft in de ledenbrief van 21 mei 2019 aangegeven, dat zij voornemens zijn een
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen op te richten. Recentelijk heeft de VNG
de formele naam bekend gemaakt: ‘Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke
organisaties’. Afgekort WSGO. Aanmelden is eerst mogelijk vanaf 15 november 2019. De nieuwe
werkgeversvereniging gaat de CAO-onderhandelingen voeren. De citeeraanduiding van deze CAO
zal luiden: CAO SGO. Het streven is dat deze CAO gelijk zal zijn aan de CAO-gemeenten. De
arbeidsvoorwaarden voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn dan eenduidig en
bestendigen het huidige beleid voor de BWB. Hiermee wordt de ongewenste situatie opgeheven en
komt er een solide basis voor de arbeidsvoorwaarden binnen gemeenschappelijke regelingen.
Procedure
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (art 64a Wgr) staat dat uw bestuur slechts kan besluiten
tot de oprichting van en deelneming in een vereniging, indien de gemeenschappelijke regeling in
die mogelijkheid voorziet én pas nadat de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen

bestuur van het waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te
maken.
Naar de bedoeling van de wet blijkt dat deze procedure is opgenomen om te voorkomen dat tegen
de wens van de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap overgedragen taken
verder op afstand komen. Dat is hier naar onze mening niet aan de orde. Het betreft in dezen een
bestendiging van het huidige beleid.
Daarnaast is in artikel 29, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant geregeld dat het Algemeen Bestuur van de BWB bepaalt welke sectorale
arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is op het personeel van de BWB.
De Gemeenschappelijke Regelingen van andere samenwerkingsverbanden zijn op dit punt niet
gelijkluidend, terwijl landelijk de meningen uiteenlopen of voor het lid worden van de nieuwe
werkgeversvereniging de uitgebreide bedenkingenprocedure zou moeten worden gevolgd. Naar
verluidt wordt er door de vele samenwerkingsverbanden hierbij verschillend gehandeld.
De strekking van de bedenkingenprocedure als bedoeld in artikel 64a van de Wet
gemeenschappelijke regelingen wordt van een andere orde geacht dan het lid worden van een
werkgeversvereniging, die wil bereiken dat er een CAO wordt gesloten, hetgeen zowel de
werkgever als de medewerkers ten goede komt. De uitgebreide bedenkingenprocedure geeft een
(onnodige) administratieve en bestuurlijke last voor de gemeenten, het waterschap en de BWB. Het
verdient de voorkeur om de korte procedure te volgen. Met deze voorgestelde procedure wordt
recht gedaan aan alle belangen van alle betrokkenen.
Voorstel
Uw Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Te besluiten om per 1 januari 2020 lid te worden van de (door de VNG nog op te richten)
‘Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties’;
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak en dus de korte procedure te volgen in plaats
van het doorlopen van de bedenkingenprocedure via de gemeenteraden en het algemeen
bestuur van het Waterschap Brabantse Delta;
3. Uw besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het
Waterschap Brabantse Delta.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Aansluiten bij de ‘Werkgeversvereniging
samenwerkende gemeentelijke organisaties’

Datum
1 november 2019

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. Te besluiten om per 1 januari 2020 lid te worden van de (door de VNG nog op te richten)
‘Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties’;
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak en dus de korte procedure te volgen in plaats
van het doorlopen van de bedenkingenprocedure via de gemeenteraden en het algemeen
bestuur van het Waterschap Brabantse Delta;
3. Uw besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het
Waterschap Brabantse Delta.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 november 2019.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen.

drs. Th.J.J.M. Schots.

