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Geachte colleges en leden van het DB,
Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaat voor de medewerkers van
Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna: BWB) op 1 januari 2020 het private arbeidsrecht
gelden. Tot nu toe is de BWB via een aansluitovereenkomst aangesloten bij de VNG en is de
CAR/UWO van toepassing op de medewerkers. Deze mogelijkheid komt vanaf 1 januari 2020 te
vervallen.
De VNG richt een werkgeversvereniging op voor gemeenschappelijke regelingen, genaamd
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, afgekort WSGO. Het streven is
dat de CAO SGO vrijwel gelijk zal zijn aan de CAO-gemeenten. De arbeidsvoorwaarden voor
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn dan nagenoeg eenduidig en bestendigen het
huidige beleid voor de BWB. Hiermee komt er een solide basis voor de arbeidsvoorwaarden binnen de
BWB.
De Gemeenschappelijke Regeling van de BWB zegt in artikel 29, tweede lid dat het Algemeen
Bestuur van de BWB bepaalt welke sectorale arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is op het
personeel van de BWB. Echter, de GR voorziet niet expliciet in de bevoegdheid van het AB om lid te
worden van een vereniging. Op grond van artikel 64a Wet gemeenschappelijke regelingen moet de
GR BWB expliciet regelen dat het algemeen bestuur van de BWB kan besluiten tot deelname aan een
vereniging. Het bestuur van de BWB is voornemens om de GR BWB zo spoedig mogelijk als volgt te
wijzigen.

“Aan artikel 13 wordt lid e toegevoegd luidende:
e. het oprichten van en deelnemen 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.”

Wij verzoeken u om ons te laten weten of uw raad, of AB WBD wensen of bedenkingen wil inbrengen
bij ons algemeen bestuur met betrekking tot ons voornemen om lid te worden van de (door de VNG
nog op te richten) Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en / of het
doorvoeren van de wijziging van de GR BWB.
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