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Beste colleges en raden,
Per 1 januari treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Eén van de
gevolgen is dat gemeenschappelijke regelingen zich niet meer kunnen aansluiten bij de (VNG-)werkgeversorganisatie van gemeenten. Daarom wordt landelijk een werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) opgericht. Wij stellen het algemeen bestuur RWB voor
om lid te worden van deze vereniging. Daarmee verbinden we ons aan de landelijke CAO-afspraken
die overigens overeen zullen komen met de CAO-gemeenten. Het algemeen bestuur heeft nu niet de
bevoegdheid om te beslissen over deelname aan de WSGO. Daarvoor moeten we eerst onze gemeenschappelijke regeling RWB wijzigen. Met deze brief vragen we u de benodigde besluiten te nemen.
Derde wijziging van de GR RWB
De GR RWB moet expliciet vermelden dat de rechtspersoon RWB lid kan worden van verenigingen,
deel kan nemen aan andere rechtspersonen enzovoorts. Anders kan het algemeen bestuur hier niet
toe besluiten. We stellen daarom de volgende wijziging van onze GR voor die dit wel mogelijk maakt.
Aan artikel 4 wordt een elfde lid toegevoegd:
11. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen,
indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te
dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende
gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.
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Alle colleges vragen we eenzelfde besluit tot derde wijziging van de GR RWB te nemen. Ze hebben
hier toestemming van hun raden voor nodig.
Wensen en bedenkingen deelname aan Werkgeversvereniging SGO
Als de regeling gewijzigd is kan het algemeen bestuur besluiten lid te worden van de WSGO. Het algemeen bestuur kan dit besluit pas nemen nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen
en bedenkingen kenbaar te maken over het ontwerp-toetredingsbesluit. Daarom ligt dit ontwerpbesluit nu voor.
Planning
We vragen u de besluitvorming over de wijziging van de GR en over de aansluiting bij de WSGO voor
1 juni 2020 af te ronden. Ons algemeen bestuur kan dan op 1 juli 2020 beslissen over deelname aan
de WSGO.
Vragen
Dan kunt u contact opnemen met Erik Kiers.
Met vriendelijke groet,

Erik Kiers
directeur-secretaris

Paul Depla
voorzitter

Bijlagen:
1. Ontwerpbesluit derde wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant;
2. Ontwerpvoorstel/-besluit aan het algemeen bestuur RWB over deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Overheden;
3. Brief van de VNG met brochure over de WSGO.

