Voorstel aan het algemeen bestuur
Datum
Agendapunt
Onderwerp

: 1 juli 2020
: 3f
: Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO)

Voorstel
Het bestuur wordt voorgesteld om:
• In te stemmen met het principebesluit om lid te worden van de werkgeversvereniging
SGO.
• De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hieromtrent in te lichten en hen in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen inzake het lidmaatschap kenbaar te
maken conform artikel 55 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Samenvatting
Waarom
Als gevolg van de invoering van de Wnra per 1-1-2020 is de Cao Gemeenten in de plaats
getreden van de CAR/UWO. De VNG is deze overeengekomen met de vakorganisaties,
waardoor haar leden automatisch gebonden zijn aan de overeenkomst. Omnibuzz is als
Gemeenschappelijke Regeling evenwel geen lid van de VNG omdat enkel gemeenten lid
kunnen zijn.
De VNG heeft in de loop van 2019 het voornemen kenbaar gemaakt om een nieuwe
werkgeversvereniging op te richten voor Gemeenschappelijke Regelingen en andere tot de
gemeentelijke sector behorende organisaties, aanvankelijk aangeduid met de term
werkgeversvereniging ‘niet-gemeenten’. Tegen het eind van 2019 is deze
werkgeversvereniging
definitief
opgericht
met
de
naam
werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
In haar vergadering van 18 september 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz een
voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien van de deelneming aan de WSGO, op basis van
de op dat moment bekende gegevens. In het kort komt dit neer op:
- Het afwachten van de verdere ontwikkelingen inzake de oprichting van de WSGO,
- Vast te houden aan de noodzaak om vóór 1-1-2020 aan te kunnen sluiten bij een erkende
cao, overeenkomend met de cao gemeenten.
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Omdat het formele besluitvormingstraject niet meer haalbaar was voor 1 januari 2020 is in
december 2019 besloten tot aanmelding van Omnibuzz bij de WSGO. Omdat deze stap in
principe onvermijdbaar was en de GR als uitgangspunt heeft dat de arbeidsvoorwaarden van
de sector gemeenten gevolgd dienen te worden, wordt niet verwacht dat er bezwaren tegen
een deelname door de deelnemende gemeenten naar voren gebracht worden.
Thans legt het Dagelijks Bestuur het principe besluit tot deelname aan de WSGO formeel
voor aan het Algemeen Bestuur, dat hierover in haar vergadering van 1 juli 2020 een
standpunt kan innemen. Voorafgaand aan deze vergadering zullen de gemeenten verzocht
worden om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Van belang is te vermelden dat
enkele gemeenten reeds hebben uitgesproken geen voorstander te zijn van een afzonderlijke
behandeling in de Raad, maar dit gevoegd, voor alle verbonden partijen, te doen.
Wat
Uw bestuur stemt in met het Principebesluit Deelneming aan de WSGO en legt dit besluit
voor aan het Algemeen Bestuur ter definitieve besluitvorming. De raden van de betrokken
gemeenten zullen worden verzocht hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Wie
Directie afdoening;
HR: advies en ondersteuning.

Toelichting voorstel

Financiën
Lidmaatschapskosten ca. € 1000,- per jaar, bijdrage VNG ad € 500,- vervalt; e.e.a. dient in
de begroting voor 2020 opgenomen te worden
Communicatieaanpak
Mededeling intern
Juridisch
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, wet gemeenschappelijke regelingen, wet op de
cao’s
Kanttekeningen

Bijlagen
•

Principebesluit
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Voorstel aan het algemeen bestuur Omnibuzz
Opsteller
Telefoon
E-mail
Datum
Afdeling

:
:
:
:
:

T.C.W. Konrad
046 4574711
t.konrad@omnibuzz.nl
27 mei 2020
HR
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Advies
Wensen en bedenkingen inzake deelneming werkgeversvereniging
SGO
Op 1 juli 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz besloten het Algemeen Bestuur
voor te stellen het besluit te nemen om Omnibuzz te laten deelnemen aan de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Raadsvoorstel
Voorgesteld wordt te besluiten:
Kennis te nemen van het principebesluit tot deelname van Omnibuzz aan de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en geen wensen en
bedenkingen naar voren te brengen.

Argumenten
De invoering van de Wnra per 1-1-2020 verplicht Omnibuzz zich te verbinden aan de cao
gemeenten. Dit is juridisch enkel mogelijk door lidmaatschap van een werkgeversvereniging
die plaatsvervangend voor de VNG een gelijkluidende cao overeenkomt met de
vakorganisaties. De WSGO is de enige werkgeversvereniging die dit statutair nastreeft.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven.

Consequenties van het advies
Bij de eerstvolgende aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling zal de
wijziging meegenomen worden.
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