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Geacht college,
Op 27 juni 2019 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst het voorstel tot (3°) wijziging van de
gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Het algemeen bestuur verzoekt u deze wijziging vast te stellen.
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Waarschijnlijk treedt op 1-1-2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) in
werking. Als gevolg van deze wet worden ambtenaren niet meer benoemd in hun functie, maar wordt met
hen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht overeengekomen.
Vanwege deze wijziging in de wetgeving is een aanpassing van de GR noodzakelijk.
De veranderingen die nodig zijn, zijn (wets)technisch van aard. Er is geen sprake van inhoudelijke of
financiële keuzes die gemaakt moeten worden.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om tekstuele aanpassingen op grond van eerdere
wetswijzigingen mee te nemen.
In de Nota van toelichting bij onderhavig voorstel is een artikelsgewijze toelichting opgenomen.
Afsluiten CAO
Daarnaast speelt het volgende. Het VNG bestuur heeft bij brief van 21 mei j.1. 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 de oprichting kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering hun medewerkers
dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO Gemeenten. Een verdere toelichting op de
achtergronden van het bovenstaande staat in de bijgevoegde brief van de VNG van 21 mei 2019.
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. Deze algemene bevoegdheid in de GR wordt vervolgens, conform art. 55a tweede lid Wgr, per
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participatie aan een privaatrechtelijke rechtsvorm gevolgd door een voorhangprocedure bij provinciale staten
en gemeenteraden van de deelnemende gemeentebesturen.
Deze bevoegdheid wordt in artikel 10 van de GR toegevoegd. Strikt genomen is dit geen wetstechnische
wijziging maar een gevolg van het gewijzigd beleid van de VNG. De VNG zal de mogelijkheid tot het
aangaan van aansluitovereenkomsten bij door hen afgesloten CAO's beëindigen.

Procedureel
Het wijzigen van de GR vindt plaats door een besluit van de deelnemers, dat zijn de colleges.
Voor dat besluit is toestemming van de gemeenteraad dan wel Provinciale Staten vereist.
Artikel 30 tweede lid GR ODH luidt: Deze regeling kan worden gewijzigd indien de bevoegde
bestuursorganen van meer dan tweederde van het aantal deelnemers daarmee heeft ingestemd.
Om de wijziging van de regeling in werking te laten treden is bekendmaking vereist, zowel bij iedere
deelnemer als wel gezamenlijk. Op grond van artikel 53 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zal het
provinciebestuur de wijziging van de regeling bekend maken voor de gezamenlijkheid door kennisgeving te
doen in de Staatscourant. Het is daarvoor van belang dat de deelnemers hun wijzigingsbesluit en de
publicatie ervan ook aan ODH zenden. ODH zorgt vervolgens voor aanlevering aan de provincie.
Dit gehele proces dient, in verband met de verwachte inwerkingtreding van de Wnra en de wens vóór die tijd
aan te kunnen sluiten bij een werkgeversvereniging om een CAO te kunnen afsluiten, voor 1 december 2020
te zijn afgerond.

Gevraagde besluit
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst stelt u voor om, gezien het bovenstaande,
en gezien de benodigde publicatie in de Staatscourant vóór 1 november 2019 het volgende besluit te
nemen:
De 3e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden vast te
stellen, overeenkomstig de tekst van bijgevoegd voorstel (uiteraard aangevuld met uw lokale
gegevens), met datum van inwerking treden conform artikel VII van het voorstel en dit
collegebesluit conform uw eigen procedure te publiceren;
Uiteraard is het voor het in werking treden van belang dat ook de volgens art. 1 Wgr benodigde toestemming
van de raden en provinciale staten om de GR aan te passen, door u tijdig is verkregen.
Ik verzoek u mij de genomen besluiten in kopie toe te zenden, opdat wij de publicatie (te verrichten door
provincie Zuid-Holland) van de vastgestelde wijziging kunnen voorbereiden.
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