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Ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging

Waarschijnlijk treedt op 1-1-2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) in
werking. Als gevolg van deze wet (hierna: Wnra) worden ambtenaren niet meer eenzijdig aangesteld in hun
functie, maar wordt met hen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht overeengekomen.
Collectieve arbeidsvoorwaarden
Het VNG bestuur heeft bij brief van 21 mei j.l. (bijgevoegd) aangekondigd het systeem met
aansluitingsovereenkomsten bij de VNG niet voort te zetten en in plaats daarvan een werkgeversvereniging
te zullen oprichten voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Door de normalisering is dit volgens
de VNG nodig geworden omdat het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed
werkt onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is.
Door lid te worden van een nieuwe werkgeversvereniging kunnen de al dan niet bij de VNG aangesloten
organisaties niet zijnde gemeenten, zelfstadig een CAO afsluiten. Daarmee kunnen zij na de normalisering
hun medewerkers dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO Gemeenten.
Hiermee blijft ODH de lijn volgen dat met ingang van 1 januari 2020 ten minste de CAO gemeenten
materieel zal worden gevolgd. Om praktische redenen wordt daarnaast voorgesteld de uitoefening van het
lidmaatschap en de afvaardiging namens ODH door of namens het DB te laten plaatsvinden. Voor een
verdere toelichting op de achtergronden van het bovenstaande wordt verwezen naar de bijgevoegde brief
van de VNG.
Oprichtingsvereisten werkgeversvereniging
Om een dergelijke werkgeversvereniging op te richten of daarvan lid te worden is volgens artikel 55a eerste
lid Wgr (sinds 1 januari 2015) verplicht om deze bevoegdheid (van het algemeen bestuur) op te nemen in
de GR. Daartoe wordt een wijziging van de GR ODH voorgelegd aan zijn deelnemers.
Deze algemene bevoegdheid in de GR wordt vervolgens, conform art. 55a tweede lid Wgr, per participatie
aan een privaatrechtelijke rechtsvorm gevolgd door een voorhangprocedure bij provinciale staten en
gemeenteraden van de deelnemende gemeentebesturen.
Bijgaand ontwerpbesluit tot deelname in een (nog op te richten) vereniging zal met het verzoek om wensen
en bedenkingen worden toegezonden aan provinciale staten en de gemeenteraden.
Bij het ontwerpbesluit is een Nota van toelichting opgenomen.
Juridisch procedurele tijdspad m.b.t. voorhangprocedure (teruggerekend vanaf 1-1-2020)
• dit gehele proces van voorhang bij raden en staten, besluitvorming bij ODH, lid worden van de
werkgeversvereniging, het vaststellen van de CAO en het vervolgens opstellen en ondertekenen
van individuele arbeidsovereenkomsten dient, in verband met de verwachte inwerkingtreding van
de Wnra, ruim voor 1 januari 2020 te zijn afgerond.
• het AB-besluit moet daarom genomen worden op 27 november 2019 (de enige AB-vergadering in
najaar 2019). Dat geeft vervolgens slechts een maand tijd om nog lid te worden, de
arbeidsvoorwaarden vast te stellen en alle individuele arbeidsovereenkomsten op te stellen
• aanlevering stukken ambtelijk voortraject voor die (DB-voorbereiding +) AB-besluitvorming binnen
ODH is op 10 oktober 2019
• reactie van raden en staten moet dus voor 10 oktober 2019 binnen zijn
• behandeling door raden en staten kan dientengevolge waarschijnlijk niet anders dan in de
septembervergadering van dezen

Financiële gevolgen
In de VNG-brief van 21 mei 2019 staat hierover het volgende.
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 structurele 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.
Alternatieven
Een alternatief: alle arbeidsvoorwaarden zelf als individuele diensten uitonderhandelen vereist een flink
beslag qua tijd en inzet van personeel. Een inzet die naar verwachting beduidend minder zal zijn bij een
collectief traject van werkgeverszijde.
Het is de vraag of alle gemeenschappelijke regelingen met een meerderheidsdeelname van gemeenten
tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen. Een verzoek tot uitstel, opname in het Besluit conform
Veiligheidsregios om de Wnra pas ingaande 1-1-2021 voor gemeenschappelijke regelingen in werking te
laten treden, lijkt daarom een bestuurlijke optie.
Onverlet deze optie wordt veiligheidshalve het hier voorgestelde traject in gang gezet.
•
•

Ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging met Nota van
toelichting
brief van de VNG van 21 mei 2019 inzake Oprichting
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen (niet-gemeenten)

Voorstel
De tekst van het ontwerpbesluit vast te stellen en deze met het verzoek om kennisgeven van eventuele
wensen en/of bedenkingen te zenden aan provinciale staten en gemeenteraden van de deelnemers.
Daarnaast na te gaan in hoeverre tot 1-1-2021 uitstel conform de Veiligheidsregio s tot de mogelijkheden
behoort
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