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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 8 januari 2020;
gelet op het bepaalde in artikel 31a, lid 2, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de
gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken;
overwegende dat :
- De huidige CAO (CAR UWO) die GGD Hollands Noorden (GGD HN) nu toepast per 1 januari
2020 is vervangen door een nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
- GGD Hollands Noorden zich wil aansluiten bij de nieuw te oprichten Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO).
- Het algemeen bestuur van GGD HN op 27 november 2019 een principebesluit heeft genomen
om lid te worden van de WSGO.

besluit
1. Een positieve zienswijze af geven voor het aansluiten bij de WSGO voor GGD HN zodat de
arbeidsrechtelijke belangen van personeel worden behartigd.
2. Daarnaast ook een positieve zienswijze afgegeven voor de nog te verwachten toekomstige
verzoeken van gemeenschappelijke regelingen binnen Gemeente Medemblik.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 27 februari 2020.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Verzoek zienswijze voor deelneming GGD HN aan werkgeversvereniging WSGO.

Aanleiding
Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Ambtenarenwet in werking. Hierdoor vervalt per 1 januari 2020
de CARUWO en gaat de Cao Gemeenten gelden. Bij de Cao Gemeenten kunnen gemeenschappelijke
regelingen niet aansluiten. De gemeenschappelijke regelingen moeten hun eigen Cao sluiten met de
vakbonden. Om dit te realiseren wil GGD HN zich aansluiten bij de Werkgeversvereniging
samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO).
Op 27 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur van GGD HN een principebesluit genomen om aan
te sluiten bij de WSGO. Op 11 maart 2020 is de GGD HN voornemens een definitief besluit te
nemen. Voordat dit besluit wordt genomen stelt GGD HN de gemeente in de gelegenheid om wensen
en bedenkingen kenbaar te maken.
In november 2019 heeft de gemeenteraad een zelfde besluit genomen over de Omgevingsdienst
Noord-Holland-Noord. De verwachting is dat nog meer Gemeenschappelijke Regelingen volgen. Dit
besluit geldt dus ook voor toekomstige verzoeken tot afgeven van een zienswijze.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze af geven voor het aansluiten bij de WSGO voor GGD HN zodat de
arbeidsrechtelijke belangen van personeel worden behartigd.
2. Daarnaast ook een positieve zienswijze afgegeven voor de nog te verwachten toekomstige
verzoeken van Gemeenschappelijke Regelingen binnen Gemeente Medemblik.

Beoogd resultaat
Met dit lidmaatschap kan GGD HN een CAO vaststellen met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de CAO
gemeenten.

Argumenten
1.1. Vanwege de nieuw wetgeving WNRA komt met ingang van 1 januari 2020 de huidige CAO te
vervallen en treedt de nieuwe ambtenarenwet in werking.
De aansluiting bij de WSGO is noodzakelijk voor een GR. Aansluiting bij de WSGO ondersteunt
de GR bij de overgang naar de nieuwe Ambtenarenwet (WNRA) en zorgt ervoor dat zij kunnen
aansluiten bij de collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties
(CAO SGO). Aansluiting bij de WSGO biedt de GR ook de mogelijkheid zich aan te sluiten bij
verschillende klachten- en adviescommissies.
1.2. De WSGO behartigt de sociaal- economische belangen van de werknemers van GGD HN.
De WSGO sluit een CAO af met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de CAO Gemeenten.
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2.1 In het kader van efficiëntie willen we voorkomen dat de raad van alle GR’en afzonderlijk
hetzelfde besluit neemt.
Op dit moment zijn er nog geen dergelijke verzoeken binnen gekomen. Mocht dit wel het geval zijn
wordt de raad hier via een informatienota over geïnformeerd.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
De jaarlijkse contributie is voor rekening van GGD HN en bedraagt € 2.500 voor 2020.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Communicatie
Na het raadsbesluit over de zienswijze wordt GGD HN geïnformeerd zodat zij op 11 maart 2020 een
definitief besluit nemen.

Bijlagen
DOC-19-213941 Verzoek zienswijze aansluiting WSGO

Raadscommissie d.d. 30 januari 2020
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