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Aan de Raad.
Onderwerp
Aansluiting ODBN bij werkgeversvereniging.

Advies
Instemmen met de aansluiting van de ODBN bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties.

Inleiding
Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gaat voor de medewerkers van de ODBN,
net als voor de meeste andere ambtenaren in Nederland, op 1 januari 2020 het private
arbeidsrecht gelden. De CAR-UWO, welke nu geldt voor de rechtspositieregeling van de
medewerkers van de gemeenten en de ODBN, vervalt op 1-1-2020. Om de medewerkers van
de ODBN dezelfde arbeidsvoorwaarden te blijven bieden als andere gemeentelijke organisaties
heeft het Dagelijks bestuur van de ODBN in de vergadering van 30 oktober 2019 het
voornemen uitgesproken lid te worden van de Werkgeversvereniging voor Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De ODBN vraagt de deelnemers hiermee in te stemmen.

Beoogd effect
Er ontstaat continuïteit bij de ODBN medewerkers en daarnaast blijft er zoveel mogelijk één
arbeidsmarkt.
Argumenten
1.1 De ODBN hoeft geen afzonderlijke cao met de bonden af te sluiten
De werkgever kan zich binden aan een cao door lid te worden van de werkgeversvereniging
die heeft onderhandeld over de cao. Binding aan een Cao gemeenten is niet mogelijk,
omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid zijn van de VNG en een
aansluitovereenkomst niet volstaat. Daarom heeft het VNG het initiatief genomen om de
WSGO op te richten. De WSGO gaat de cao-onderhandelingen voeren voor de deelnemers.
1.2 De arbeidsvoorwaarden van de ODBN medewerkers blijven gelijk met die van andere
gemeentelijke organisaties.
Streven van de WSGO en de bonden is dat deze Cao gelijk zal zijn aan de Cao
Gemeenten.
Door lid te worden van de WSGO behoudt de ODBN een arbeidsvoorwaardenpakket dat
vergelijkbaar is met het huidige arbeidsvoorwaardenpakket en dat van gemeenten en
andere gemeenschappelijke regelingen.

1.3 De raad moet in de gelegenheid gesteld worden haar wensen of bedenkingen kenbaar te
maken.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het Algemeen bestuur (AB) slechts kan
besluiten tot de deelneming in een vereniging nadat de raad van de deelnemende
gemeenten in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Kanttekeningen
1.1 De huidige gemeenschappelijke regeling ODBN (Gr ODBN) moet aangepast worden.
De huidige Gr ODBN voorziet niet in een mogelijkheid om deel te nemen aan een
vereniging. Deze mogelijkheid is wel opgenomen in de nieuwe Gr ODBN. Deze is
momenteel in procedure en zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Financiën
N.v.t.
Afstemming gemeente Uden
Geen afstemming:

Op basis van het protocol hoeft er geen afstemming plaats te vinden.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
Als we de behandeling van de ODN brief volgens het reguliere proces oppakken, zou
besluitvorming in de raad van 12 december 2019 aan de orde komen. Volgens de ODBN vindt
op 11 december 2019 besluitvorming in het Algemeen bestuur van de ODBN plaats en wordt
verzocht om uiterlijk 27 november 2019 te reageren.
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