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Aan de Raad,
1.

Onderwerp
zienswijze gemeenteraad voorgenomen besluit Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Haaglanden inzake lidmaatschap werkgeversvereniging

2.

Voorstel
1. Geen bedenkingen of wensen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Haaglanden inzake het voornemen lid te worden van de
werkgeversvereniging voor gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen.
2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de ODH vast te stellen.

3.

Inleiding
Voor de rechtspositie van het personeel van gemeenschappelijke regelingen werd in de
meeste gemeenschappelijke regeling aansluiting gezocht bij de rechtspositie van een van
de deelnemende gemeenten. Voor de ODH was dat de rechtspositie van de gemeente Den
Haag. Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. Deze wet heeft tot gevolg dat de huidige aansluiting van de ODH door middel van
de zogenaamde aansluitingsovereenkomst bij de VNG onder het dan geldende privaatrecht
niet meer mogelijk is. Om die reden heeft de VNG voor de gemeenschappelijke regeling
waaraan gemeenten deelnemen een aparte werkgeververeniging op gericht met als doel
om in een aparte cao dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Caogemeenten.

4.

Beoogd effect
De ODH kan lid worden van de werkgeversvereniging waardoor voor de medewerkers van
de ODH de aansluiting bij gemeentelijke arbeidsvoorwaarden behouden blijft.

5.

Argumenten
De huidige aansluitingsovereenkomst werkt volgens vele gemeenschappelijke regelingen
niet geheel optimaal. Daarnaast is kenbaar gemaakt dat de voorkeur bestaat om
medewerkers van gemeenschappelijke regelingen dezelfde rechtspositie te behouden als
ambtenaren in dienst van de gemeenten.

6.

Kanttekeningen
n.v.t.

7.

Financiën
n.v.t.

Raadsvoorstel (vervolg)

8.

Vervolg
Het Algemeen Bestuur van de ODH kan besluiten tot deelname aan de
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, onder de
opschortende voorwaarde dat de gemeenschappelijke regeling ODH zal worden gewijzigd. .
.

9.

Communicatie
n.v.t.

10.

Bijlagen
Brief ODH met bijlage VNG aan de raad d.d. 2 juli 2019 (Corsa nr. 19.062590)
Concept brief aan ODH (Corsa nr. 19.077378)

Burgemeester & wethouders
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp, MPC

drs. M.J. Bezuijen

Raadsvoorstel (vervolg)

De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 24 september 2019
Gelezen het voorstel van College van burgemeester & wethouders
d.d. 27 augustus, nr. 19.074693

BESLUIT:
1.
Geen bedenkingen of wensen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Haaglanden inzake voornemen lid te worden van de werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
2.

de brief aan het Algemeen Bestuur van de ODH vast te stellen

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 24
september 2019

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen

