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Communicatie

Beoogd resultaat (hoe)
Zie bijgaand raadsvoorstel

Beoogd resultaat (wat)
Zie bijgaand raadsvoorstel

Duurzaamheid en Inclusie
Zie bijgaand raadsvoorstel

Financiele consequenties
Zie bijgaand raadsvoorstel

Argumenten
Zie bijgaand raadsvoorstel

Maatschappelijke participatie
Zie bijgaand raadsvoorstel

Aanpak/uitvoering
Zie bijgaand raadsvoorstel

Conclusie
Zie bijgaand raadsvoorstel

Inleiding
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voeren 
gezamenlijk de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De gemeenten hebben hiervoor 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RWA opgericht.

Omdat tot nu toe in de GR RWA nog geen afspraken waren vastgelegd over de wijze van 
de betaling van de gemeentelijke bijdragen of voorschotten daarop, is dit moment van 
wijzigen van de GR aangegrepen om dit alsnog te doen. Dit is bij veel andere 
Gemeenschappelijke Regelingen gebruikelijk.

Om de GR RWA te kunnen wijzigen is een daartoe strekkend besluit nodig van de 
colleges van meer dan de helft van de deelnemende gemeenten, omvattende tenminste 
twee derde van het aantal inwoners van het werkgebied (artikel 1 WGR jo. artikel 29 
van de GR RWA). Voordat de colleges kunnen overgaan tot wijziging hebben zij 
toestemming van hun raad nodig. Deze toestemming kan slechts worden onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 1 WGR).

Centrale vraag
Bent u bereid toestemming te vragen aan de gemeenteraad om de voorgestelde 
wijzigingen in de GR realiseren?

Kader
Zie bijgaand raadsvoorstel

Op 1 januari 2020 is de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie 
ambtenaren (WNRA) voorzien. RWA is overheidswerkgever in de zin van de 
Ambtenarenwet en de medewerkers zijn dientengevolge ambtenaren. Per 
inwerkingtreding van de WNRA is de GR RWA niet langer up-to-date en kan discussie 
ontstaan over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de ambtenaren van 
RWA. Om te zorgen dat voor alle ambtenaren in dienst bij RWA, zonder en met indicatie 
sociale werkvoorziening, de arbeidsvoorwaarden die voor hen van toepassing zijn 
eenduidig zijn vastgelegd, wordt voorgesteld de GR RWA te wijzigen.
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Zie bijgaand raadsvoorstel

2.
3.
4.
5.
6.

Concept Gemeenschappelijke Regeling RWA 2020 met de voorgestelde 
wijzigingen bijgehouden

Concept raadsbesluit
Raadsvoorstel
Ledenbrief VNG 21 mei 2019
Ledenbrief VNG 21 oktober 2019 
Brochure WSGO (bijiage bij ledenbrief 21 oktober)
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1.
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Datum 
voorstel:

Inleiding
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voeren 
gezamenlijk de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De gemeenten hebben hiervoor de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) RWA opgericht.

Op 1 januari 2020 is de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren 
(WNRA) voorzien. RWA is overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet en de 
medewerkers zijn dientengevolge ambtenaren. Per inwerkingtreding van de WNRA is de GR 
RWA niet langer up-to-date en kan discussie ontstaan over de arbeidsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op de ambtenaren van RWA. Om te zorgen dat voor alle ambtenaren in dienst 
bij RWA, zonder en met indicatie sociale werkvoorziening, de arbeidsvoorwaarden die voor hen 
van toepassing zijn eenduidig zijn vastgelegd, wordt voorgesteld de GR RWA te wijzigen.

Voorstel
Wij stellen u voor:
Toestemming te verlenen voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling RWA 
volgens bijgaande concept GR RWA 2020.

Omdat tot nu toe in de GR RWA nog geen afspraken waren vastgelegd over de wijze van de 
betaling van de gemeentelijke bijdragen of voorschotten daarop, is dit moment van wijzigen 
van de GR aangegrepen om dit alsnog te doen. Dit is bij veel andere Gemeenschappelijke 
Regelingen gebruikelijk.

12 november
2019

10 december 2019
M.H. Treep - Wolfswinkel
R. Lammers-Zandberg
Beleid en Ontwikkeling
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Kader
Wet Gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Regeling RWA
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WRNA)

Om de GR RWA te kunnen wijzigen is een daartoe strekkend besluit nodig van de colleges van 
meer dan de helft van de deelnemende gemeenten, omvattende tenminste twee derde van het 
aantal inwoners van het werkgebied (artikel 1 WGR jo. artikel 29 van de GR RWA). Voordat de 
colleges kunnen overgaan tot wijziging hebben zij toestemming van hun raad nodig. Deze 
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang (artikel 1 WGR).

Beoogd resultaat (wat)
Met de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de Wet normalisatie rechtspositie 
ambtenaren geimplementeerd in de GR RWA.

De directeur moet bevoegd zijn om de GR RWA aan te sluiten bij de WSGO om zo ook de 
cao SGO van toepassing te laten zijn op het personeei van RWA dat geen sw-indicatie 
heeft.

Centrale vraag
Kan de gemeenteraad zich vinden in de voorgestelde wijziging van de GR RWA?

Duurzaamheid en Inclusie
Mensen met een arbeidsbeperking zijn bij RWA in dienst. Vanuit RWA worden deze 
medewerkers gedetacheerd naar Amfors. Hier kunnen zij (leren) werken. Dit bevordert de 
toegang tot werk voor Woudenbergers met een beperking.

5. Door het betalen van de gemeentelijke bijdrage ais voorschot in twaaif geiijke maandeiijkse 
termijnen in het begrotingsjaar in piaats van na vaststeiiing van de jaarrekening in het Jaar 
daarna verbetert de iiquiditeitspositie van RWA.

De afgelopen jaren werd de gemeentelijke bijdrage pas achteraf betaaid, zodra deze definitief 
bekend werd. Doordat de gemeentelijke bijdrage is toegenomen, met name door de 
bezuinigingen op de subsidie per sw-er, betekende dit dat RWA geldleningen moest aantrekken 
voor voldoende liquiditeit. De noodzaak wordt kleiner omdat de gemeenten niet meer achteraf 
betalen, maar direct op basis van de begroting van RWA.

4. We widen de afspraken over het tijdstip van de betaiingen van de gemeenteiijke bijdrage 
vastleggen.

In andere Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio is hierin al voorzien of is vastgelegd 
hoe de afspraken daarover worden gemaakt.

Argumenten
1. We willen eenduidig vastleggen welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn voor het 

personeel van RWA.
Door de WNRA zou daarover discussie kunnen ontstaan op basis van de huidige formuleringen 
in de GR RWA. Op het personeel met een sw-indicatie is de cao-sw van toepassing. Voor het 
overige personeel zal de cao SGO van toepassing zijn. Deze cao wordt opgesteld door de 
Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) van de VNG. De 
cao SGO zal zo veel als mogelijk gelijkiuidend zijn aan de cao gemeenten.

De directeur moet arbeidsovereenkomsten kunnen sluiten namens en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur.

De huidige formulering in de GR is dat de directeur personeel mag aanstellen. Vanwege de 
WNRA is er geen sprake meer van aanstellingen maar van het aangaan van 
arbeidsovereenkomsten. Daarom moet de formulering worden aangepast omdat anders alleen 
het bestuur arbeidsovereenkomsten mag aangaan.
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T. Cnossen
Burgemeester

Financiele consequenties
Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RWA heeft geen financiele consequenties 
voor de gemeentelijke begroting.

Aanpak/uitvoering
Na toestemming door de gemeenteraad kan het college de GR RWA wijzigen. Nadat ook deze 
procedure is gevolgd bij minimaal drie andere van de betrokken gemeenten wordt de 
gewijzigde GR door de gemeente Amersfoort gepubliceerd en naar Gedeputeerde Staten 
gestuurd. Dan treedt de gewijzigde regeling in working.

Communicatie
De gemeenteraad geeft toestemming aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling 
RWA te wijzigen zodat de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) kan worden 
geimplementeerd in deze regeling. Door de wijziging blijft ook na de inwerkingtreding van de 
WNRA eenduidig vastgelegd welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de circa 1.100 
sw-medewerkers en op de 34 overige medewerkers van RWA.
De gemeente Amersfoort is bij regeling belast met de taak om de gewijzigde regeling te 
publiceren en toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.
De medewerkers die per 1 januari 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen conform de 
WNRA (dit betreft niet de sw-medewerkers) zijn hierover voor de zomer geinformeerd. Ook de 
ondernemingsraad is meegenomen in het proces. In oktober en november zijn er voor de 
groep medewerkers waar het om gaat informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren gepland.

Maatschappelijke participatie
Niet van toepassing

Beoogd resultaat (hoe)
Door aanpassing van de GR voldoet deze weer aan de wettelijke vereisten.

Conclusie
Door aanpassing van de GR voldoet deze weer aan de wettelijke vereisten.

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor 
Secretaris

Bijlage(n)
1. Concept Gemeenschappelijke Regeling RWA 2020 met de voorgestelde wijzigingen 

bijgehouden
Concept raadsbesluit
Collegevoorstel
Ledenbrief VNG 21 mei 2019
Ledenbrief VNG 21 oktober 2019
Brochure WSGO (bijiage bij ledenbrief 21 oktober)

2.
3.
4.
5.
6.
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Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling RWA

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2019;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
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Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 19 december 2019.
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voorzitter
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Toestemming te verlenen voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling RWA volgens 
bijgaande concept Gemeenschappelijke Regeling RWA 2020.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

I I UVJI lUI I

gesloten;
! Wetseeiate zijn tw) de

Artikel 2 Doelstelling

Artikel 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie

1.

2.

9-
h.

c.
d.
e.
f.

Metopmaak: Geen
opsommingstekens of nummering

De doelstelling van de regeling is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het 
terrein van de sociale werkvoorziening en meer in het bijzonder het behartigen van een evenwichtige 
onhwikkeling van de voorziening in de vraag naar aangepaste werkgelegenheid binnen 
het werkgebied.

Gemeenschappelijke regeling betreffende het Regionaal Sociaal 
Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving RWAte Amersfoort

1. De bedrijfsvoeringsorganisatie draagt de naam Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap 
Amersfoort en omgeving RWA.

2. De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd te Amersfoort.

Artikel 4 Taken bedrijfsvoeringsorganisatie
De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot taak:
- Het (doen) uitvoeren van de wet binnen het werkgebied;
- Het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening en de daarmee verband 

houdende vraagstukken.
Ter uitvoering van de in lid 1 genoemde taken dragen de colleges van burgemeester en 
wethouders al hun bevoegdheden en verplichtingen uit de wet over aan de 
bedrijfsvoeringsorganisatie, met uitzondering van de artikelenS,-87 T3; viefdelt4en 14, eerste lid 
uit de wet, met dien verstande dat het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie in de plaats 
treedt van de colleges van burgemeester en wethouders.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a.
b.

wet: Wet sociale werkvoorziening;
bedrijfsvoeringsorganisatie: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 3 
van deze regeling;
gemeenten: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten; 
werkgebied: het grondgebied van de deelnemende gemeenten;
raden ; de raden van de gemeenten;
colleges van burgemeester en wethouders: colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten;
Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Utrecht;
aantal inwoners; het aantal inwoners van de gemeenten op 1 januari van enig jaar, zoals deze 
cijfers door elk der gemeenten zijn vastgesteld;

h.
i. personeel: <}e tn dtenst -van de

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort. Baarn, Bunschoten, 
Leusden. Soest en Woudenberq, leder voor zover zii hiertoe ygor hun eigen qemeente bevoegd zijn, 
besluiten benodiqde wiiziqinqen door te voeren en de qemeenschappeliike regeling betreffende het 
Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving RWA als volqt inleqraal vastte 
stellen:

i. personeel: de ambtenaren met wie de bedriifsvoerinqsorqanisatie een arbeidsovereenkomst heeft 
qesloten;

t ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de wet op de
ondernemingsraden.



HOOFDSTUK 2 INRICHTING, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN HET BESTUUR

Artikel 5 Organen bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 6 Bestuur

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

I Artikel 7 Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter-en-ambtetijk-seeretaris

1.

2.

3.

6.

Artikel 8 Vergaderingen bestuur

1.

4.

4.
5.

4.
5.

2.
3.

De colleges wijzen elk uit hun midden een portefeuillehouder als lid en een plaatsvervangend lid 
van het bestuur aan.
De leden van het bestuur worden aangewezen voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de 
leden van de colleges.
De aanwijzing van de leden van het bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de nieuwe 
samenstelling van de colleges.
De leden van het bestuur treden tegelijk af op de dag waarop de leden van de colleges aftreden. 
Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid 
van het bestuur Is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene In wIens plaats hij Is 
benoemd, zou hebben moeten aftreden.
Het aanwijzen ter vervulling van plaatsen , die door ontslag , overlijden of om andere reden 
openvallen, vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch ulterlijk binnen twee maanden na het 
openvallen.
De leden van het bestuur kunnen te alien tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de 
voorzitter van het bestuur, alsmede het college dat hen heeft aangewezen, op de hoogte. 
Het lldmaatschap van elk lid van het bestuur elndigt van rechtswege zodra het betreffende lid 
ophoudt wethouder te zijn van de desbetreffende deelnemende gemeente.
Het college dat een lid in het bestuur heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid het betreffende lid 
te ontslaan, Indlen dIt lid het vertrouwen van dat college niet meer bezit.

Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijis als de voorzitter of 
wanneer tenminste twee leden van het bestuur dit nodig achten.
Het bestuur besluit bij drievierde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 
Het aantal stemmen dat door een lid van het bestuur kan worden uitgebracht. Is afhankelijk van 
het aantal inwoners van de gemeente, die het lid vertegenwoordigt. Voor de vaststelling van het 
aantal stemmen wordt uitgegaan van de bevolkingscijfers van 1 januari van het lopende jaar, 
ingaande het jaar 2009, en eens per 5 jaar herijkt. Het aantal stemmen per gemeente is gelijk aan 
het percentage van het totale aantal inwoners van de zes gemeenten in de gemeenschappelijke 
regeling RWA.
Een stemming Is nietig, indlen niet meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aan de 
stemming heeft deelgenomen.

Het bestuur benoemt het door het college van de gemeente Amersfoort aangewezen lid van het 
bestuur tot voorzitter. Tevens wijst het bestuur uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter 
aan.
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigen gezamenlijk de 
bedrijfsvoeringsorganisatie.
In gedingen of bij rechtshandelingen met de gemeente waaruit de voorzitter afkomstig is, wordt de 
bedrijfsvoeringsorganisatie vertegenwoordigd door een ander daartoe door het bestuur uit zijn 
midden aangewezen lid.
De stukken, uitgaande van het bestuur, worden door de voorzitter ondertekend.
De voorzitter leldt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheld treedt de 
plaatsvervangend voorzitter als voorzitter op.
De voorzitter Is in spoedeisende gevallen bevoegd direct maatregelen te nemen, onder 
voorwaarde dat hij daarvan in de volgende vergadering mededeling doet.

1. Onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van commissies als bedoeld in artikel 11 van deze 
regeling bestaat het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie uit een bestuur en de voorzitter.

2. Het bestuur staat aan het hoofd van de bedrijfsvoeringsorganisatie.



Artikel 9 Reglement van orde bestuur

Het bestuur kan een reglement van orde vaststellen voor zijn vergaderingen.

Artikel 10 Verantwoording leden bestuur

Artikel 11 Instellen commissies

Artikel 12 Deelnemingen

1.

2.

Artikel 13 t/m 15: vervallen

Artikel 16 Informatieverstrekking

I HOOFDSTUK3

Artikel 17 Directeur

Ij Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.

liH An nAAF Ha h iAAn.*3C‘.oin<*i

4

Een lid van het bestuur is verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde 
bestuur aan het college en de raad van de gemeente waar hij portefeuillehouder is.

3.
4.

Het bestuur kan commissies instellen als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de samenstelling en bevoegdheden van die commissies 
regelen.

Het bestuur geeft uit eigen beweging of op verzoek aan de colleges en de raden alle informatie die 
voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie kan besluiten tot de oprichting van en de 
deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, codperaties en 
onderlinge waarborgmaatschappijen wanneer zij dat in het bijzonder aangewezen acht voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
Het besluit wordt niet 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 bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen.

2. De indienstneminq en het ontslaq van personeel en het sluiten van arbeidsovereenkomsten met ■■ 
personeel qeschiedt door de directeur. namens en onder verantwoordeliikheid van het bestuur.
27
De directeur woont in principe de vergaderingen van het bestuur bij.
Tot de taak van de directeur behoren in het bijzonder:
a. het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen ter goedkeuring door het 

bestuur;

het flnancieel-economisch beheer;
het inschakelen van externe adviseurs.

Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de administrateur. De administrateur is onder toezicht 
van de algemeen directeur belast met het opmaken van de financiele administratie en de 
verslaggeving daarvan. Hij kan zich in dit kader rechtstreeks wenden tot het bestuur.

c.
d. 

5.

De directeur opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De aanstettirtg en het 
ontslag van personeol en de rrrdienstnemtrtgrde-ptaat&irtg en hetentslag van werknerrrers-geseh

ar----------
bi---------de zorg voor een ade
van rechtspositie regetingen;

b. de zorg voor een adequaat personeelsbeleid en personeelsbeheer, de juiste toepassinq van 
arbeidsvoorwaarden, zoals opqenomen in titel 10 van boek 7 van het Burqerliik Wetboek, de 
van toepassinq ziinde collectieve arbeidsovereenkomst en de individuele
arbeidsovereenkomst;



Artikel 18 Rechtspositie ambtelijk personeel

Op het ambtetijk pereoneel ztjn van toepassing de recht&positi^ en1
is van

HOOFDSTUK 4 BELEID EN BEDRIJFSVOERING

Artikel 19 Begroting en meerjarenraming

1.

2.

3.

4.

1.

8.

HOOFDSTUK 5 FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 20 Voorschriften, financiele administratie en geldelijk beheer

1.

2.

Artikel 21 Bijdrage gemeenten

5.
6.

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 
on, Genummerd + Niveau: 1 + 
Nummeringstijl: 1, 2, 3,... + Beginnen 
bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 
0,63 on + Inspringen op: cm

Met opmaak: Geen 
opsommingstekens of nummering

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting en meerjarenraming vast waarin het voorgenomen beleid 
in grote lijnen word! aangegeven.
Het bestuur zendt jaarlijks v66r 15 april aan de raden een ontwerp-begroting met toelichting voor 
het komende kalenderjaar. Het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing.
De raden kunnen binnen twee maanden na toezending van de ontwerp-begroting het bestuur van 
hun zienswijze doen blijken. Het bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn 
vervat, bij de ontwerp-begroting.
Het bestuur stelt de begroting vast v66r 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor 
de begroting moet dienen.
De vaststelling wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de gemeenten.
Indien de vaststelling niet is geschied conform de eerder aan te raden voorgelegde 
ontwerpbegroting wordt de vastgestelde begroting tegelijk met de in het vorige lid bedoelde 
mededeling aan de raden gezonden.
De begroting wordt binnen veertlen dagen na vaststelling doch in ieder geval voor 1 augustus van 
het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen, ter kennisneming aan 
Gedeputeerde Staten gezonden.
Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de 
begroting.

Het bestuur stelt voorschriften vast ter zake van de organisatie van- en de controle op de 
financiele administratie en het geldelijke beheer van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
De in lid 1 bedoelde voorschriften worden binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde 
Staten gezonden.

I T In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage voor de uitvoering van de Wsw elke 
afzonderlijke gemeente verschuldigd is voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft. Elke 
gemeente draagt bij naar rato van het aantal uit die gemeente afkomstige personeelsleden met 
een indicatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet sociale werkvoorzieninq (uitqedrukt in 
standaardeenheden), ten opzichte van het totaal van de deelnemende gemeenten. Als peildatum

burgemeester en wethouders en van het hoofd van dienst wordt gelezen re&pectievelitk het-b« 
de algemeen directeur. Deze bepaling is enkel van toepa&smg op het ambtelijk personeel dat 
moment van inwerkingtreding van deze regeling in dienst is.
2, In afwifking van het bepaalde in het eerste lid kan het bestuur aanvutlende afwijkende

bedrijfsvoeringsorganisatie dat noodzakelijk maakt.
1. Op het personeel, niet zijnde personen met een indicatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet 

sociale werkvoorzieninq. is van toepassinq de Cao Samenwerkende Gemeenteliike Orqanisaties 
(SGO). Op het personeel, zijnde personen met een indicatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de 
Wet sociale werkvoorzieninq, is van toepassinq de Cao voor de sociale werkvoorzieninq.

2. In afwijkinq van het bepaalde in het eerste lid kan het bestuur een eiqen collectieve 
arbeidsovereenkomst sluiten die van toepassinq is op arbeidsovereenkomsten met het personeel, 
niet zijnde personen met een indicatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet sociale 
werkvoorzieninq.

3. De directeur is bevoeqd om namens de bedriifsvoerinqsorqanisatie een lidmaatschap aan te qaan 
van de werkqeversvereniqinq Samenwerkende Gemeenteliike Orqanisaties.



Artikel 22 Controle financlele administratie en geldelijk beheer

Artikel 23 Jaarrekening
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Artikel 24 Bevoegdheden rekenkamercommissies
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Artikel 25 Garantie geldleningen
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5.
6.

Het bestuur wijst een of meer deskundigen aan voor de controle van de financiele administratie en het 
geldelijk beheer, zulks in overeenstemming met het bepaalde in artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet.

Het bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van 
het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening, ingesteld door de in artikel 22 
bedoelde deskundige(n), met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 15 april aan aan-de 
raden aan.
De raden kunnen binnen twee maanden, nadat de jaarrekening is toegezonden, daartegen bij het 
bestuur schriftelijk bezwaren indienen.
Het bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar vast voor 1 augustus, volgende op het jaar 
waarop deze betrekking heeft. Van de vaststelling doet het bestuur mededeling aan de raden. 
De vastgestelde jaarrekening wordt binnen twee weken na vaststelling doch uiteriijk v66r 1 
augustus volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, met alle bijbehorende stukken aan 
Gedeputeerde Staten gezonden.
Vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur en de administrateur tot decharge. 
In de jaarrekening wordt het door elke gemeente over het desbetreffende jaar werkelijk 
verschuldigde bedrag opgenomen. Het bepaalde in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing. 
Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 21 bepaalde en het werkelijk 
verschuldigde, vindt plaats terstendbinnen twee maanden na de in het derde lid bedoelde 
mededeling van de vaststelling van de jaarrekening.

De gemeente Amersfoort waarborgt ten behoeve van de geldschieters, voor zover deze een 
garantie eisen, de te betalen rente en aflossing van de door de bedrijfsvoeringsorganisatie te 
sluiten geldleningen en de te betalen gelden, die de bedrijfsvoeringsorganisatie in rekening- 
courant opneemt.
Indien de gemeente Amersfoort op grond van lid 1 tot enige betaling verplicht is, zullen de andere 
gemeenten daarin bijdragen. De bijdrage per gemeente wordt berekend volgens de formule 
bedoeld in artikel 21, geldend voor het jaar, waarin de betalingsverplichting ter zake voor de 
gemeente Amersfoort is ontstaan.
Bij de uittreding uit deze regeling van een gemeente blijft die gemeente naar billijke grondslagen 
aansprakelijk voor de in het vorige lid bedoelde bijdrage, op de wijze die zal worden bepaald in de 
regeling als bedoeld in artikel 28.
De deelnemers zullen er steeds voor zorg dragen dat de bedrijfsvoeringsorganisatie te alien tijde 
over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. 
Indien aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie blijkt dat een deelnemer weigert deze 
uitgaven op de begroting te zetten, doet het bestuur onverwijid aan Gedeputeerde Staten het 
verzoek over te gaan tot toepassing van artikel 194/195 Gemeentewet.

De rekenkamercommissies van de deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke 
regeling hebben de bevoegdheid alle documenten die berusten bij de gemeenschappelijke 
regeling te onderzoeken voor zover zij dat voor de vervulling van hun taak nodig achten. 
Het bestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamercommissie ter vervulling 
van haar taak nodig acht.
Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die 
de administratie in opdracht van die derde voert.

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) 
Arial, 10 pt

7.
I

voor het bepalen van deze verdeelsleutel qeldt l.ianuari van het jaar yoorafqaand aan dat 
waarvoor de biidraqe verschuldiod is.

2. De qemeenten betalen bij wiize van voorschot in twaalf qeliike maandeliikse termiinen in het jaar 
waarop de beqrotinq betrekkinq heeft het door hen verschuldiqde bedraq zoals opqenomen in de 
beqrotinq.
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Artikel 29 Wijziging
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Het bestuur is belast met de zorg en het toezicht op de bewaring en het beheer van de 
archiefbescheiden van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

De regeling kan, na verkreqen toestemminq van de desbetreffende qemeenteraden, worden 
gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van meer dan de helft van de 
deelnemende gemeenten, tenmlnste omvattende twee derden van het aantal inwoners van het 
werkgebied.
Indien het bestuur wijzigingen van de regeling wenselijk acht, doet het bestuur het daartoe 
strekkend voorstel aan de colleges van de gemeenten toekomen.
Het college van de gemeente Amersfoort zendt de gewijzigde regeling aan Gedeputeerde Staten.

Deze regeling kan, na verkreqen toestemminq van de desbetreffende qemeenteraden. worden 
opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van de gemeenten, omvattende 
tenminste twee derde van het aantal inwoners van het werkgebied.
Indien deze regeling wordt opgeheven, gaat het bestuur terstond over tot liquidatie van Regionaal 
Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA.
Het liquidatieplan wordt door het bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld. 
Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de financiele 
gevolgen van de opheffing.
Het bestuur Is belast met de uitvoering van de liquidatie.
Zonodig blijven de organen van de bedrijfsvoeringsorganisatie ook na het tijdstip van opheffing in 
functle, totdat de liquidatie is voltooid.
Het college van de gemeente Amersfoort zendt het besluit tot opheffing van de regeling aan 
Gedeputeerde Staten.

Toetreding tot deze regeling kan, na verkreqen toestemminq van de desbetreffende 
qemeenteraden. plaatsvinden bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van meer dan de 
helft van de deelnemende gemeenten, tenminste omvattende twee derden van het aantal 
inwoners van het werkgebied.
Het bestuur van een gemeente die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het bestuur. 
Het bestuur bepaalt in ieder afzonderlijk geval of en onder welke voorwaarden toetreding 
plaatsvindt.
Het bestuur bepaalt de datum waarop de toetreding ingaat en neemt dit op in het besluit. 
Het bestuur geeft van de toetreding van een andere gemeente en de voorwaarden kennis aan de 
raden en aan Gedeputeerde Staten.

Een gemeente kan uittreden bij een daartoe strekkend besluit van het desbetreffende colleqe, na 
verkreqen toestemminq van de desbetreffende qemeenteraad. dat onmiddellijk ter kennis wordt 
gebracht van het bestuur.
De uittreding gaat in, twee jaar na het verstrijken van het jaar, waarin het besluit is genomen, en 
niet eerder dan nadat de betreffende besluiten zijn opgenomen in de registers genoemd in artikel 
27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Het bestuur stelt tenminste zes maanden voor de datum van een tussentijdse uittreding van een 
gemeente een regeling op omtrent de gevolgen van de uittreding waarin in ieder geval de 
financieele afwikkeling is opgenomen, welke regeling wordt toegezonden aan Gedeputeerde 
Staten.

1. De regeling treedt in de plaats van de Gemeenschappelijke regeling betreffende het Regionaal 
Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA.



2.

3.

Artikel 32 Tijdsduur regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 33 Aanhaling regeling

De regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke regeling RWA.

I Vastgesteld op 24 mei 2016 ... door het college van Burgemeester en Wethouders Amersfoort,

L.M.M. Bolsius 
Burgemeester

H.B.P. Elbers
Gemeentesecretaris

De regeling treedt in working met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op de 
maand waarin voldaan is aan het gestelde in de desbetreffende bepalingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.
Het bestuur van de gemeente Amersfoort draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen bedoelde toezending.



I Vastgesteld op ^8 maart 2016 door het college van Burgemeester en Wethouders Baarn,

jhr. M.A. Roell 
Burgemeester

A. Najib
Gemeentesecretaris



drs. J.F.H. Jennekens
Gemeentesecretaris

M. van de Groep 
Burgemeester

I Vastgesteld op ^15 maart 2016 door het college van Burgemeester en Wethouders 
Bunschoten,



I Vastgesteld op ^22-maart-204€ door het college van Burgemeester en Wethouders Leusden,

E.D. LuchtenburqW.

Gemeentesecretaris

drs. G.J. Bouw 
de Graaf 
Burgemeester



I Vastgesteld op ^^.14 juni 2016 door het college van Burgemeester en Wethouders Soest,

I R.T. Metz
Burgemeester

K. van AvR^Veenstra 
Gemeentesecretaris



T. Cnossen-Looijenga
Burgemeester

S.M.T. van der Marck-Verschoor 
Gemeentesecretaris

I Vastgesteld op ^17 mei 2016 door het college van Burgemeester en Wethouders 
Woudenberg,
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College voor Arbeidszaken Bijlage(n)

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Samenvatting
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal zaken betreffende de oprichting van de 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten).

Op 18 april 2019 heeft het VNG bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen op te richten. De aanleiding is de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het 
ambtenarenrecht naar het 'normale’ private arbeidsrecht. Door de oprichting van deze 
werkgeversvereniging kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun 
medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten.

De VNG is voor de gemeenten de werkgeversvereniging. De nieuwe werkgeversvereniging is de 
vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen met als doel om dezelfde 
arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. Door de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren werkt het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer 
goed onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is.

Vereniging van Nederiandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

VNG kent ongeveer 170 aangesloten organisaties, veelal gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen. Het betreft onder andere voiledig gefuseerde en/of samenwerkende ambtelijke 
organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten op het vlak van sociaal domein, 
werk en inkomen, sociale dienst, HR, ICT en sociale werkvoorziening. Daarnaast ook 
omgevingsdiensten en GGD’en.
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Datum
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VNG

Aan de leden

College voor Arbeidszaken Bijlage(n)

Geacht college en gemeenteraad, bestuur aangesloten organisatie,

Door de oprichting van de werkgeversvereniging voor organisaties in de gemeentelijke sector 
(verder: niet-gemeenten) komt het systeem van aansluitingen aan het einde van dit jaar te 
vervallen. Organisaties die hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden willen blijven bieden als 
in de Cao Gemeenten, kunnen lid worden van de nieuwe werkgeversvereniging.

Van de VNG kunnen alleen gemeenten lid worden. Organisaties die de CAR UWO volgen, niet 
zijnde gemeenten, kunnen g6en lid worden van de VNG. In de ledenbrieven van 27 juli 2018, 3 
September 2018 en 22 november 2018 is aangegeven dat deze niet-gemeenten zich bij de 
genormaliseerde Cao Gemeenten kunnen aansluiten met een zogenaamde 
aansluitingsovereenkomst bij de VNG.

Inleiding
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in working. Met het 
oog daarop heeft het VNG bestuur op 18 april JI. besloten een werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

Onderwerp
Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)

Datum
21 mei 2019

0ns kenmerk 
TAZ 
/U201900419/ 
Lbr: 19/039 
Telefoon 
070-3738393

In deze brief informeren wij u over:
• de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging voor niet-gemeenten:
• de voordelen van de werkgeversvereniging;
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Daarnaast is bij de VNG bekend dat veel werkgevers van niet-gemeenten het systeem van de 
aansluitingsovereenkomst met de Cao Gemeenten suboptimaal vinden. Zij geven de voorkeur aan 
binding via lidmaatschap of algemeen verbinden verklaring. De VNG heeft in de bijiage van de 
ledenbrief van 3 September 2018 aangegeven dat de VNG andere mogelijkheden zou verkennen 
w/aarmee ook niet-gemeenten director aan de cao gebonden konden worden.
De afgelopen maanden heeft die verkenning plaatsgevonden met als uitkomst dat het verstandig is 
om voor niet-gemeenten een aparte werkgeversvereniging op te richten met een aparte cao die 
inhoudelijke identiek is aan de Cao Gemeenten.

De VNG kent ongeveer 170 aangesloten gemeentelijke organisaties, veelal gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen. Het betreft onder andere volledig gefuseerde en/of 
samenwerkende ambtelijke organisaties. maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten op 
het vlak van sociaal domein, werk en inkomen, sociale dienst, HR, ICT en sociale werkvoorziening. 
Daarnaast ook omgevingsdiensten en GGD’en.

Waarom een werkgeversvereniging
Het VNG bestuur heeft besloten tot de oprichting van een werkgeversvereniging voor niet- 
gemeenten en een aparte cao (identiek aan de Cao Gemeenten) omdat dit de nodige voordelen 
oplevert:

Oprichting werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Het VNG bestuur heeft besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen op te richten. De VNG is voor zijn leden, de gemeenten, de werkgeversvereniging. De 
nieuwe werkgeversvereniging is de vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen met als doel om in een aparte cao dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de 
Cao Gemeenten.
VNG heeft hiertoe besloten omdat door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren het 
systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed werkt onder het private recht dat 
met ingang van 2020 van toepassing is (zie: Waarom een werkgeversvereniging).

1. Voorkomen intreden overgangsrecht Wnra
De niet-gemeente die lid wordt van de werkgeversvereniging heeft een directe binding met de cao 
voor niet-gemeenten (directe binding door lidmaatschap). Als de Wnra in working treedt en er is op 
dat moment een cao voor niet-gemeenten dan vervangt die cao de bestaande 
rechtspositieregelingen. Als de Wnra in working treedt en er is op dat moment geen cao, dan blijft 
voor elke niet-gemeente de rechtspositie in stand ‘als ware het een cao’.
VNG is van mening dat het systeem met lidmaatschap van een werkgeversvereniging een stevigere 
juridische basis vormt voor het voorkomen van het intreden van overgangsrecht Wnra dan het 
systeem met aansluitingsovereenkomsten.

2. Volgen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden via een aparte cao geeft meer binding 
Het is bij de VNG bekend dat vrijwel alle niet-gemeenten voor hun medewerkers dezelfde 
arbeidsvoorwaarden willen hebben als medewerkers van gemeenten. De nieuwe 
werkgeversvereniging heeft dan ook als doel om in de cao van niet-gemeenten dezelfde 

• wat het betekent voor de huidige CAR UWO en Cao Gemeenten volgers;
• praktische informatie over de werkgeversvereniging, en
• de uitzondering voor Veiligheidsregio’s.
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Wat betekent dit voor de huidige CAR UWO en Cao Gemeenten volgers? 
Voor de huidige CAR UWO en Cao Gemeenten volgers betekent dit het volgende:

Nu geconcludeerd kan worden dat het systeem van aansluitingsovereenkomsten geen zekerheid 
biedt met betrekking tot het overgangsrecht Wnra en ge6n gebruik kan worden gemaakt van cao 
bepalingen waarin wordt afgeweken van % dwingend recht, heeft de VNG besloten het systeem 
van aansluitingsovereenkomsten niet voort te zetten. In de plaats daarvan wordt dus de 
werkgeversvereniging voor niet-gemeenten opgericht.

arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. Een cao geeft meer binding dan een 
aansluitingsovereenkomst. De niet-gemeente die lid is van de werkgeversvereniging is verplicht de 
cao te volgen en toe te passen op alle werknemers. Dat geeft zekerheid.

4. Duidelijkheid voor alle partijen
De nieuwe werkgeversvereniging zal met de vakbonden de cao voor niet-gemeenten afspreken. Op 
die wijze is het voor alle bij de cao betrokken partijen - de nieuwe vereniging, vakbonden, 
werkgevers en werknemers - duidelijk welke cao geldt. De cao voor niet-gemeenten werkt direct. 
Niet-gemeenten hoeven deze niet langerte verwerken in een eigen rechtspositieregeling. Ook zijn 
eenduidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten en niet-gemeenten vanuit het oogpunt van 
onderlinge personeelsmobiliteit van belang.

1. De aansluitingsovereenkomst voor de CAR UWO blijft in stand tot en met 31 december 2019 
Het huidige systeem van aansluitingsovereenkomsten ten behoeve van de CAR UWO blijft bestaan 
tot en met 31 december 2019. Met het oog op de normalisatie en daarmee de overgang naar de 
Cao Gemeenten wordt deze opgezegd voor 1 juli 2019. De dienstverlening van de VNG aan de 
aangesloten organisaties blijft doorlopen tot het einde van het jaar.

2. De aansluitingsovereenkomst voor de Cao Gemeenten wordt pro forma door de VNG opgezegd 
Organisaties (niet-gemeenten) die een nieuwe aansluitingsovereenkomst bij de VNG hebben voor 
het volgen van de Cao Gemeenten die geldt per 1 januari 2020, krijgen een brief waarin de VNG de 
overeenkomst pro forma opzegt. Namelijk onder de voorwaarde dat er tijdig een 
werkgeversvereniging met een aparte cao is. Zij worden geadviseerd lid te worden van de nieuwe 
werkgeversvereniging.

3. Gebruik kunnen maken van afspraken in de cao waarin wordt afgeweken van % dwingend recht 
De cao voor niet-gemeenten maakt het mogelijk voor de leden om gebruik te maken van afspraken 
in de cao waarin wordt afgeweken van de wet (zogenaamd %-dwingend recht). Op dit moment gaat 
het om cao bepalingen rondom de loondoorbetaling bij kortdurend zorgverlof, de ontslagcommissie 
en een eventuele afspraak in de cao over de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag. 
Eerder heeft de VNG in bijiage van de ledenbrief van 3 September 2018 aangegeven niet zeker te 
weten of aangesloten organisaties (ongebonden werkgevers volgens de wet cao) cao bepalingen 
mogen gebruiken waarin wordt afgeweken van de wet. In een kamerbrief van 21 december 2018 
heeft Minister Koolmees benadrukt dat individuele, ongebonden werkgevers, wanneer zij een cao 
vrijwillig volgen, geen gebruik kunnen maken van de in die cao overeengekomen afwijkingen van 
/4-dwingend recht.
Een cao voor niet-gemeenten lost dit op en levert daarmee voordelen op ten opzichte van het 
systeem van aansluitingen.
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3. Organisaties kunnen de Cao Gemeenten niet meer volgen met een aansluitingsovereenkomst 
Organisaties die zich nog niet hadden aangemeld voor een nieuwe aansluitingsovereenkomst voor 
de Cao Gemeenten per 2020, kunnen zich niet meer aanmelden. Ook zij v»zorden geadviseerd lid te 
worden van de nieuwe werkgeversvereniging.

2. Dienstverlening
De hoofdtaak van de werkgeversvereniging is het afsiuiten van een cao voor de leden die dezelfde 
arbeidsvoorwaarden heeft als de Cao Gemeenten. Vanzelfsprekend worden leden geinfomneerd, 
geraadpleegd, krijgen ledenbrieven en kunnen contact opnemen voor het stellen van vragen zoals 
dat nu ook het geval is bij organisaties met een aansluitingsovereenkomst.
De ondersteuning van de werkgeversvereniging vindt plaats door de VNG-bureau. Daarmee wordt 
de dienstverlening geborgd, gezorgd voor schaalvoordelen en blijft zicht op ontwikkelingen. 
De omvang van de dienstverlening wordt de komende maanden uitgewerkt en wordt bekend in de 
loop van de maand September.

Praktische informatie over de werkgeversvereniging
De komende maanden moet nog veel worden uitgewerkt rondom de werkgeversvereniging. 
Onderstaand vast een aantal zaken die we u kunnen meegeven: 

3. Contributie
De contributie van de werkgeversvereniging moet nog worden vastgesteld, maar zal meer zijn dan 
de huidige aansluitingskosten (nu jaarlijks € 500). De hoogte hangt namelijk samen met de omvang 
van de dienstverlening. Aangesloten organisaties liften nu mee op de voorzieningen van de VNG 
zonder dat die zijn doorberekend waardoor de aansluitingskosten onvoldoende bijdragen aan de 
kosten van dienstverlening.
Daarbij dient een aparte werkgeversvereniging op onderdelen eigen voorzieningen te hebben. De 
structured kosten voor een eigen ledenadministratie, jaarverslag, accountantsverklaring, 
ledenraadpleging, communicatie, doorberekende dienstverlening van VNG, etc. zullen dus hoger 
zijn dan voorheen. De hoogte van de contributie wordt bekend in de loop van de maand September.

1. Aanmelden voor de werkgeversvereniging kan vanaf 1 oktober 2019 
De planning is dat aanmelden voor het lidmaatschap van de werkgeversvereniging mogelijk is 
vanaf 1 oktober 2019. De bedoeling is dat organisaties die nu de CAR UWO volgen en/of een 
aansluitingsovereenkomst hebben en/of die hebben aangegeven de Cao Gemeenten te willen 
volgen, lid kunnen worden. Veelal zijn dit organisaties die in opdracht van gemeenten taken of 
delen van taken van e6n of meer gemeenten uitvoeren in de vorm van een gemeenschappelijke 
regeling. Maar ook stichtingen, BV’s, etc. kunnen lid worden zolang het gaat om aan gemeenten 
gelieerde organisaties in het publiek domein. Bij samenwerkingsverbanden moet ten minste de helft 
van de deelnemende organisaties bestaan uit gemeenten. In de statuten van de vereniging en de 
werkingssfeer van de cao wordt dit nader uitgewerkt. Bij twijfel beslist het bestuur van de 
vereniging.

4. Wat kunnen niet-gemeenten nu al doen?
Als uw organisatie (niet-gemeente) de wens heeft om lid te worden van de werkgeversvereniging, 
dan kunt u alvast het volgende doen:

• In de gemeenschappelijke regeling wordt veelal aangegeven welke arbeidsvoorwaarden 
gelden voor het personeel. Indien u uw gemeenschappelijke regeling aanpast met het oog



Hoogachtend,

College voor Arbeidszaken van de VNG,
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Janine Jongepier
Secretaris van het College voor Arbeidszaken

Tot slot
Wij realiseren ons dat voor gemeenten en aangesloten organisaties deze aankondiging van de 
oprichting van de werkgeversvereniging en het einde van het systeem van aansluitingen 
onverwacht komt. Wij hebben echter de overtuiging dat we met de nieuwe werkgeversvereniging 
voor niet-gemeenten de huidige aangesloten organisaties beter van dienst kunnen zijn.

Zodra er meer informatie is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Vragen en/of opmerkingen 
kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de VNG.

• Telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
• E-mail: info@vng.nl

op de normalisering, kunt u vast opnemen dat uw organisatie (de gemeenschappelijke 
regeling) de cao voor niet-gemeenten hanteert na de normalisering:

• U kunt het besluitvormingsproces om lid te worden van de werkgeversvereniging in uw niet- 
gemeente alvast voorbereiden (bijvoorbeeld het voorbereiden of nemen van een principe 
besluit). Zo kunt u na gaan wie in de organisatie bevoegd is om het lidmaatschap van de 
werkgeversvereniging aan te gaan en welke procedures daarvoor gelden.

Veiligheidsregio’s uitgezonderd
Er is een uitzondering voor de Veiligheidsregio’s. De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) 
voor personeel van veiligheidsregio’s is formeel tot een nader te bepalen moment uitgesteld. Naar 
verwachting is dit tot 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat:

• Voor het jaar 2020 de CAR UWO in stand wordt gehouden voor de Veiligheidsregio’s;
• De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR UWO voor de 

Veiligheidsregio’s blijft bestaan;
De wijze waarop de arbeidsvoonwaarden van de Veiligheidsregio’s vorm krijgen na de 
voorgenomen normalisering in 2021 in relatie tot de nieuwe werkgeversvereniging en de cao voor 
niet-gemeenten moet nog worden uitgewerkt.
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Aan alls aangesloten organisaties

College voor Arbeidszaken

Geacht bestuur, geachte directie,

Inleiding

Op 21 mei ji. bent u per brief geTnformeerd over de oprichting van een werkgeversvereniging voor 
gemeenteiijke gemeenschappeiijke regelingen en de achtergrond daarvan.

Werkgeversvereniging samenwerkende gemeenschappeiijke organisaties
De officiele naam is Werkgeversvereniging samenwerkende gemeenteiijke organisaties. Afgekort 
WSGO. De cao gaat “collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeenteiijke 
organisaties” heten, met als afkorting “cao SGO”.

Lidmaatschapscriteria, dienstverlening en contributie
In de bijiage bij deze brief vindt u in een brochure meer informatie over de lidmaatschapscriteria, de 
dienstverlening en de contributie. Onderstaand een korte toelichting op deze brochure.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Maag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

Onderwerp

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenteiijke Organisaties in oprichting

(WSGO)

Datum
21 oktober2019
Kenmerk

SEC/U201900855
Telefoon

070-3738393
Bijlage(n)
1

In deze brief informeren wij u over:
• de naam van de werkgeversvereniging
• de lidmaatschapscriteria, dienstverlening en contributie
• lid worden van de WSGO
• lokale besluitvorming om lid te worden
• de tekst van de cao SGO
• de uitzondering voor Veiligheidsregio’s
• de rol van de VNG
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Lid worden van de WSGO
De planning is dat aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO kan vanaf 2 december 2019. 
Aanmelden kan dan via een aanmeldformulier op de website van de VNG. Zodra aanmelden 
mogelijk is, wordt dit bekend gemaakt op de VNG website en de VNG Arbeidsvoorwaarden & 
Personeelsbeleid fora.

Lidmaatschapscriteria
In de statuten van de WSGO wordt omschreven welk soort organisaties lid kunnen worden. Dat is 
belangrijk omdat aan de hand van deze statuten in de cao wordt omschreven op welke organisaties 
de cao van toepassing is. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vereist dat duidelijk uit de 
cao blijkt voor wie de cao is.

Organisaties in de gemeentelijke sector die geen lid worden van de WSGO kunnen geen gebruik 
maken van die dienstverlening. In de brochure vindt u informatie over de dienstverlening, zoals het 
Klantcontactcentrum en de Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid fora.

Lokale besluitvorming om lid te worden
In onze brief van 21 mei jl. hebben wij u geadviseerd om in kaart te brengen hoe uw bestuurlijke 
besluitvorming verloopt om lid te kunnen worden van de WSGO. In dat licht adviseren wij u kennis 
te nemen van de tekst van uw gemeenschappelijke regeling. In de praktijk blijken regelingen niet 
altijd te voorzien in de bevoegdheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling om lid te 
worden van een vereniging. Dit zou kunnen betekenen dat artikel 31a (en soortgelijke artikelen 
verderop in de wet voor andere samenwerkingsvormen met gemeenten) van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen van toepassing is.

Op dit moment aanmelden of aanmelden onder een opschortende voorwaarde (bijvoorbeeld indien 
u wacht op bestuurlijke goedkeuring) kan niet. Organisaties die zich vanaf 2 december 2019 nog 
niet kunnen aanmelden, bijvoorbeeld doordat de interne besluitvorming om lid te worden van de 
WSGO nog loopt, kunnen dat in de loop van het jaar 2020 doen.

Dienstverlening
De dienstverlening op het vlak van arbeidszaken aan leden van de WSGO is dezelfde als die van 
de VNG aan de gemeenten. In de statuten van de WSGO staat dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke 
onderwerpen zoveel mogelijk aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten. De 
WSGO vindt het namelijk van belang dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers zowel bij 
gemeentelijke organisaties als bij gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Contributie
Voor de hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op basis van de 
werknemersomvang van de organisatie. De contributie ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro per 
kalenderjaar. In de brochure vindt u hierover ook meer informatie.
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Er zijn dus nauwelijks veranderingen in de Cao SGO ten opzichte van de Cao Gemeenten. Toch 
adviseren wij u om in handboeken en personeelsregelingen waar mogelijk niet een verwijzing op 
artikelniveau naar de Cao SGO op te nemen. Een verwijzing naar de Cao SGO in het algemeen of 
een naam van een hoofdstuk is aan te raden.

Daarnaast attenderen wij u erop dat in gemeenschappelijke regelingen soms wordt aangegeven dat 
de CAR-UWO geldt voor het personeel in dienst van de gemeenschappelijke regeling. In dat geval 
is het raadzaam ook een wijzigingsvoorstel op te nemen over de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel. U kunt dan verwijzen naar de cao SGO als de opvolger van de CAR-UWO.

Rol van de VNG in de oprichting van de WSGO
De WSGO wordt een zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur. De WSGO wordt - 
conform de wettelijke eisen - opgericht door twee bestuurders van organisaties die ook meteen lid 
worden. In het bestuur komen ook twee bestuurders die momenteel in het College van 
Arbeidszaken zitting hebben. Daarmee wordt bestuurlijk voorzien in de ambitie om de 
arbeidsvoorwaarden zowel bij gemeenten als bij organisaties in de gemeentelijke sector uniform te 
houden.

de regeling moet worden aangepast om in de mogelijkheid te voorzien om lid te worden van 
de vereniging;
de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit moet worden toegezonden 
en in de gelegenheid moeten worden gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken;
lid worden, moet worden besloten door het algemeen bestuur.

De tekst van de cao SGO
De cao SGO is inhoudelijk zoveel mogelijk identiek aan de Cao gemeenten. Een beperkt aantal 
artikelen moet echter worden aangepast. Bijvoorbeeld de toepassing van de cao (reikwijdte), de 
citeer aanduiding en soortgelijke artikelen. De planning is om de tekst van de Cao SGO uiterlijk 4 
december 2019 bekend te maken op de website van de VNG.

Veiligheidsregio’s uitgezonderd
Veiligheidsregio's kunnen nu geen lid worden van de WSGO. De inwerkingtreding van de 
normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is formeel tot een nader te bepalen 
moment uitgesteld. De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR-UWO 
blijft voor de Veiligheidsregio’s vooralsnog bestaan.

De werkorganisatie van de VNG ondersteunt de oprichting van de werkgeversvereniging. Zodra de 
vereniging bestaat, zorgt de werkorganisatie van de VNG voor de inhoudelijke en praktische 
ondersteuning. De communicatie van de WSGO verloopt voorlopig via de communicatiekanalen 
van de VNG totdat de WSGO een eigen website, e-mailadres en communicatie voorzieningen 
heeft. Deze worden ook ondersteund door de VNG werkorganisatie.

In dat geval is het mogelijk dat:

De doorlooptijd van deze procedure kan enige weken in beslag nemen.
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Janine Jongepier
Secretaris van het College voor Arbeidszaken
Secretaris WSGO in oprichting

Hoogachtend,
College voor Arbeidszaken van de VNG

Tot slot
Zodra meer informatie bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Vragen en/of 
opmerkingen kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de VNG.
• Telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
• E-mail: info@vnq.nl
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Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties - 17 oktober 2019

Welke soort organisaties kunnen lid worden van de WSGO?
Organisaties die lid willen worden, nnoeten passen binnen een van de drie onderstaande omschrijvingen (lidmaat- 
schapscriteria). Daarnaast zijn er nog aanvullende lidmaatschapscriteria (zie verderop).

De WSGO legt in haar statuten vast dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoveel als mogelijk aansluit bij de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten. De vereniging vindt het namelijk van belang dat de arbeidsvoor- 
waarden van werknemers bij zowel gemeentelijke organisaties als gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

De lidmaatschapscriteria
Welk type organisatie kan lid worden van de WSGO? In de statuten van de WSGO wordt omschreven welk soort 
organisaties lid kunnen worden. Dat is belangrijk omdat aan de hand van de statuten in de cao SGO wordt omschre
ven op welke organisaties de cao van toepassing is. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vereist dat dui- 
delijk uit de cao blijkt voor wie de cao is gemaakt (de zogenaamde reikwijdte of werkingssfeer). Zo staat in de Cao 
Gemeenten dat die cao alleen geldt voor gemeenten.

Het doel van de WSGO
De WSGO wordt opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische belangen van de leden in de 
brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor de 
belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Een van de belangrijkste activitei- 
ten van de vereniging is daarbij het afsiuiten van een cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden.

Lidmaatschapsbrochure
Voor u ligt de lidmaatschapsbrochure van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
(verder WSGO). In deze brochure vindt u informatie over:
Het doel van de WSGO
• De lidmaatschapscriteria
• Het dienstverleningsaanbod
• De contributie

1. Fusieorganisaties van gemeenten die alle uitvoeringstaken van gemeenten hebben overgenomen terwiji die 

gemeenten nog bestaan.

Hierbij gaat het om volledig ambtelijk gefuseerde organisaties.

2. Organisaties die in opdracht van gemeenten delen van de uitvoeringstaken van een ofmeer gemeenten volledig 

hebben overgenomen.
Hierbij gaat het om organisaties die op onderdelen een ambtelijke fusie hebben uitgevoerd.
Daarbij kan worden gedacht aan bedrijfsuitvoeringstaken zoals ICT, inkoop, financien, HRM, juridische- en facili- 
taire taken die gemeenten gezamenlijk in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling hebben vormgegeven.

Werkgeversvereniging
Samenwerkende



1.

2.

3.
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Een organisatie kan zich alleen aanmelden als een daartoe bevoegde functionaris van de organisatie de aan- 
melding ondertekent. Aanmelden kan via een aanmeldformulier op de website van de VNG vanaf 2 december
2019. Zodra de website van de WSGO klaar is, kan het aanmelden daar plaatsvinden.

Organisaties die zich in 2019 nog niet kunnen aanmelden doordat bijvoorbeeld de interne besluitvorming om 
lid te worden van de WSGO nog loopt, kunnen dat in 2020 doen.

3. Organisaties die gemeenten op grand van de wet moeten oprichten, of organisaties die (mede) door de 

gemeente zijn opgericht om, al dan niet in een samenwerkingsverband, de taken van de gemeente uit te 
voeren die al dan niet bij wet aan gemeenten zijn opgedragen.

Hierbij gaat het om verschillende type organisaties die door gemeenten (mede) zijn opgericht. 
Onderstaand een aantal voorbeelden in alfabetische volgorde. De opsomming is niet limitatief.

Aanmelden voor het lidmaatschap
Voordat een organisatie zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de WSGO, moet de organisatie eerst zelf 
beoordelen ofdeze past binnen de hiervoor genoemde lidmaatschapscriteria.

Het bestuur van de vereniging neemt een aanmelding voor lidmaatschap in behandeling en beslist vervolgens 
over de toelating of weigering als lid van de vereniging.

Aanvullende lidmaatschapscriteria
Naast de drie omschrijvingen gelden nog de volgende eisen om lid te kunnen worden: 

In geval van een samenwerkingsverband dienen de deelnemende organisaties voor ten minste de helft of 
meerte bestaan uit gemeenten, dan wel dienen gemeenten in overwegende mate de kosten van de organi
satie te dragen, of
In geval van rechtspersonen met aandeelhouders, dient ten minste de helft of meer van de aandelen in die 
rechtspersoon in eigendom toe te behoren aan een of meer gemeenten, of
In geval van rechtspersonen zonder aandeelhouders dient de bestuurlijke zeggenschap binnen de rechts
persoon in overwegende mate bij gemeentelijke bestuurders te liggen.

Welke organisaties vallen onder de 3de categorie?
Onder deze categorie vallen verschillende organisaties, bijvoorbeeld:
• Archieven; Gemeentelijke archieven, regionale archieven of streek archieven die in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten zijn opgericht. Soms in samenwerking met provincies en 

Rijk.
Belastingsamenwerkingen: samenwerkingen tussen gemeenten en/of gemeenten en waterschappen op het 
gebied van gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting.
Gemeentelijke kredietbanken: organisaties die schuldhulpverlening, inkomensbeheer, sociale kredietverle- 
ning en schuldpreventie regelen voor inwoners van gemeenten.
GGD' en; Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst is een gezondheidsdienst op basis 
van een gemeenschappelijke regeling tussen meerdere gemeenten.
Omgevingsdiensten: Gemeenschappelijke regelingen die in opdracht van gemeenten en provincies onder 
andere voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu zorgen. 
Regionale samenwerkingen: organisaties waarin gemeenschappelijke belangen van gemeenten worden 
behartigd op het gebied van bijvoorbeeld subsidies, grensoverschrijdende samenwerking, economische 
ontwikkeling en arbeidsmarkt, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, leefbaarheid en voor- 
zieningen, zorg en welzijn, jeugd en onderwijs, cultuur; - recreatie en toerisme, etc.
Reinigingsdiensten; organisaties die de inzameling en verwerking van het huishoudelijk en grof afval verzor- 
gen.
Wet sociale werkvoorziening en/of de Participatiewet: organisaties die uitvoering geven aan de Wsw en/of 
de Participatiewet.
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Via de website wordt zorggedragen voor goede informatievoorziening via koppelingen met de website van 
de VNG en www.caogemeenten.nl. Daarmee dragen we bij aan eenduidige informatievoorziening over 
arbeidsvoorwaarden die zowel voor gemeenten als gemeentelijke organisaties grotendeels hetzelfde zijn. 
Ook ontvangt u ledenbrieven over actuele ondenAzerpen omtrent de Cao SGO.

Als lid van de vereniging heeft u invioed op de koers van de Cao SGO en de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt 
u door middel van ledenraadplegingen betrokken bij het gehele proces rondom de cao onderhandelingen 
voor de Cao SGO vanaf 1 januari 2021. De eerste Cao SGO die eindigt per 31 december 2020 is een gege- 
ven. Daarover vindt geen ledenraadpleging meer plaats.

Het dienstverleningsaanbod
De WSGO is een zelfstandige werkgeversvereniging. Voor de ondersteuning maakt de vereniging gebruik van 
de werkorganisatie van de VNG. Daarmee heeft de vereniging een solide partner op het gebied van cao onder
handelingen, kennis, voorlichting, netwerken en inkoop.

Welke diensten krijgt een lid van de WSGO?
Organisaties die lid worden van de WSGO kunnen gebruik maken van de volgende diensten:
1. Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

De WSGO sluit namens de leden de Cao SGO af met de vakbonden. De Cao SGO is inhoudelijk zoveel 
mogelijk identiek aan de Cao Gemeenten. Het doel van de vereniging is immers om op arbeidsvoorwaarde- 
lijk vlak aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten.

4. Toegang tot de ALV en P&O netwerken
Als lid heeft u toegang tot de Algemene Ledenvergadering van de vereniging die minimaal een keer per 
jaar wordt gehouden. Daarmee beslist u mee over de begroting, de contributie, benoeming van bestuur- 
ders en de koers van de vereniging. Elke organisatie heeft daarbij een stem.

3. Actuele informatievoorziening en ondersteuning werkgeverschap

Als lid van de vereniging heeft u toegang tot actuele informatie over de arbeidsvoorwaarden in de sector. 

Zo wordt voor de vereniging een website ingericht: www.wsao.nl. Op deze website komt ook informatie 
over de vereniging zelf, zoals de statuten, het bestuur, de leden en een aanmeldformulier. Het streven is om 
uiterlijk eind maart 2020 de website gereed te hebben. Tot die tijd kunt u actuele informatie over ontwikke- 
lingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de oprichting van de WSGO vinden op www.vng.nl.

2. Beantwoording van vragen via het Klantcontactcentrum

Vragen over de Cao SGO, HRM-onderwerpen, arbeids- en sociaalrechtelijke wetgeving in relatie tot de cao 

worden voor u beantwoord via het Klantcontactcentrum (KCC). Het KCC is doordeweeks van 8:30 uur tot 
17:00 uur bereikbaar per telefoon en email. Zodra het telefoonnummer en het emailadres bekend zijn, 
worden deze gepubliceerd. Wordt u geen lid van de WSGO, dan kunnen vragen over de cao SGO en 
andere arbeidsvoorwaarden niet worden beantwoord.

Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de WSGO geeft organisaties diverse voordelen. Zo worden de arbeidsvoorwaardelijke 
belangen behartigd en kunnen leden gebruikmaken van diensten waarvoor veelal geen bijkomende kosten 
hoeven te worden betaaid. Het lidmaatschap van de WSGO biedt leden:
1. De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
2. Beantwoording van vragen via het Klantcontactcentrum
3. Actuele informatievoorziening en ondersteuning werkgeverschap
4. Toegang tot de ALV en P&O netwerken
5. Toegang tot bijeenkomsten en informatie van het A&O fonds gemeenten
6. Mogelijkheid tot aansluiting bij het LKOG

7. Mogelijkheid tot aansluiting bij LAAC
8. Mogelijkheid tot aansluiting bij het collectieve zorgverzekeringscontract
9. Mogelijkheid tot aansluiting bij HR21
Onderstaand worden deze diensten uitgewerkt.
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Daarnaast kan uw organisatie zich aansluiten bij de P&O netwerken die al in de gemeentelijke sector actief 
zijn. Zo krijgt u als lid van de WSGO toegang tot de VNG Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid fora:
• Lerend Werken
• Normalisering rechtspositie Ambtenaren
• Werkgeversforum gemeenten
Op deze wijze wordt kennis breed gedeeld tussen gemeenten en gemeentelijke organisaties.

6. Moge/ijkheid tot aansluiting bij het LKOG

Aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) 
is kosteloos voor leden van de WSGO. De LKOG is een door het College voor Arbeidszaken van de VNG 
ingestelde externe commissie die als taak heeft het bevoegd gezag van gemeenten, gemeentelijke instel- 
lingen, provincies en w/aterschappen te adviseren in het kader van klachten over ongewenst gedrag in de zin 
van de Arbeidsomstandighedenwet.
De WSGO brengt wel de kosten die verbonden zijn aan de behandeling van een klacht door de LKOG in 
rekening bij de organisatie die is aangesloten bij de commissie. Meer informatie over de LKOG vindt u op 
www.vng.nl. Zodra de website van de WSGO gereed is, vindt u de informatie daar.

7. Mogelijkheid tot aansluiting bij LAAC

Aansluiting bij de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie (LAAC) is kosteloos voor leden van de WSGO. 
Voor het overleg tussen gemeentelijke organisaties en lokale vakorganisaties (Lokaal overleg) is een lande- 
lijk werkende lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) ingesteld. De LAAC kan advies uitbrengen of 
een bindende uitspraak doen in gevallen waarin het lokaal georganiseerd overleg niet tot de verplichte 
overeenstemming kan komen. Uw organisatie dient dan wel aangesloten te zijn bij de LAAC. 
Kosten van advies en de uitspraak komen wel voor rekening van het lid. Meer informatie over het LAAC 
vindt u op wwzw.vng.nl. Zodra de website van de WSGO gereed is, vindt u de informatie daar.

9. Moge/ijkheid tot aansluiting bij HR21
HR21 is het sectorale functiewaarderingssysteem voor gemeenten en gemeentelijke organisaties. HR21 is 
eigendom van de VNG, die de exploitatie heeft gegund aan het samenwerkingsverband BuitenhekPlus en 
Leeuwendaal. Als lid van de WSGO wordt ook uw belang vertegenwoordigd bij inhoudelijke aanpassingen 
in de normfuncties en waarderingen. Meer informatie kunt u vinden op wzww.hr21.nl.

5. Toegang tot bijeenkomsten en informatie van het A&O fonds gemeenten

Als lid van de WSGO heeft u toegang tot bijeenkomsten en informatie van het A&O fonds gemeenten. Het 
A&O fonds Gemeenten is zowel partner van gemeenten als gemeentelijke organisaties bij organisatievraag- 
stukken en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het initieert en stimuleert initiatieven om 
gemeenten en gemeentelijke organisaties te versterken. Meer informatie kunt u vinden op wzww.aeno.nl.

8. Mogelijkheid tot aansluiting bij het collectieve zorgverzekeringscontract
Als lid van de WSGO kunt u meeliften op het collectieve zorgaanbod dat door de VNG, IPO en UvW is uit- 
gezocht. Dit wordt via de VNG geregeld aangezien veel organisaties eerder door middel van een aanslui- 
tingsovereenkomst bij de VNG binding hadden met het collectieve zorgcontract.
Voor de collectieve zorgverzekering is met drie verzekeraars een contract afgesloten: CZ, IZA en Menzis. 
Meer informatie vindt u op wwAZ7.collectiefzoraaanbod.nl.



Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties - 17 oktober 2019

Het bedrag van de verschuldigde contributie wordt, op voorstel van het bestuur van de WSGO, vastgesteld 
door de Algemene Ledenvergadering. Totdat de contributie door de ALV is vastgesteld, geldt de contributie 
zoals deze door de oprichters van de vereniging wordt vastgesteld.
Dit betekent dat voor het lidmaatschap van de WSGO voor het jaar 2020 moet worden uitgegaan van de onder- 
staande werknennersstaffel met bijbehorende contributie. Organisaties die in de loop van 2020 lid worden, zijn 
vooralsnog het gehele contributiebedrag verschuldigd. In het huishoudelijk reglement van de WSGO kunnen 
hier nadere regels voor worden vastgesteld.

Waarom een werknemersstaffel?
Er is gekozen voor een contributiestelsel gekoppeld aan de werknemersomvang omdat dit voor organisaties 
een werkbaar criterium is. Bij aanmelding voor het lidmaatschap voor het jaar 2020 wordt organisaties gevraagd 
om de werknemersomvang op het moment van aanmelden. Voor de jaren 2021 en verder wordt een vast peil- 
moment gehanteerd om de werknemersomvang op te vragen voor de contributie.

De contributie van de WSGO
In de statuten van de vereniging is bepaald dat de leden per kalenderjaar een contributie zijn verschuldigd. 
Ook is geregeld dat voor de hoogte van de contributie een staffel wordt gehanteerd op basis van de werkne
mersomvang van de leden.

Een persoon met een werkervaringsplaats;
Een stagiaire;
Een payroll medewerker;
Een uitzendkracht
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
De onbezoldigd ambtenaar die is aangewezen op grond van artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en 
artikel 1, onder b tot en met f van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
De werknemer die een indicatie heeft of had voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan in dienst 
is van de werkgever (met uitzondering van de ge'i'ndiceerde die in dienst is van de werkgever in het kader 
van begeleid werken in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening).
Ingehuurde freelancers, ZZP'ers, vrijwiHigers, etc.

Wat is een werknemer voor de contributie?
Een werknemer is een medewerker met een arbeidsovereenkomst met de werkgever.
Als werknemer telt niet mee voor de berekening van de contributie bijvoorbeeld: 
•

Werknennersstaffel en contributie hoogte

Werknemersomvang organisatie Contributie in euro's in 2020

Van 1 tot 50 werknemers 1.000

Van 50 tot 100 werknemers 1.500

Van 100 tot 250 werknemers 2.000

Van 250 tot 500 werknemers 2.500

5(X) werknemers of meer 3.000


