
 

telefoon 088 – 308 30 30 

fax 088 – 308 39 00 

datum 10 september 2019 

onze ref Dir/SdG/299 

betreft Voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR’ en 

bijlage(n) 4 

e-mail mvandervorm@rdoghm.nl  

 

 

 

Aan de gemeenteraden van de gemeenten 

In de regio Hollands Midden 

 

 

 

Geachte raad, 

 

 

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. 

Hierdoor verhuizen ambtenaren op 1 januari 2020 van het ambtenarenrecht naar het 

‘normale’ private arbeidsrecht. Dit heeft ook consequenties voor de ambtenaren die 

werkzaam zijn bij de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden. Door de 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren werkt het systeem van aangesloten 

organisaties bij de VNG niet meer goed onder het private recht dat met ingang van 2020 van 

toepassing is. Daarom heeft het VNG bestuur op 18 april 2019 besloten een 

werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. 

Door de oprichting van deze werkgeversvereniging kunnen de huidige aangesloten 

organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden 

blijven bieden als in de cao Gemeenten.  

 

De gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden die nu zijn aangesloten bij de VNG 

zijn daarom van plan om lid te worden van deze nieuwe werkgeversvereniging. Op grond 

van artikel 31a lid 1 en 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn besturen van de 

gemeenschappelijke regelingen verplicht om een zienswijze van gemeenteraden te vragen 

over het voornemen om lid te worden van de vereniging voordat het besluit tot aangaan van 

een lidmaatschap definitief wordt genomen.  

Daarom verzoeken de besturen van de onderstaande gemeenschappelijke regelingen u om 

uw zienswijze kenbaar te maken op het voornemenbesluit van de besturen om lid te worden 

van de VNG werkgeversvereniging voor niet-gemeenten:  

 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (deelnemende gemeenten: Alphen aan 

den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) 

 Werkorganisatie HLT Samen (deelnemende gemeenten: Hillegom, Lisse en Teylingen) 

 Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 

Midden (deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen,  

Zoeterwoude en Zuidplas) 

 Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 (deelnemende gemeenten: Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) 

 

mailto:mvandervorm@rdoghm.nl


 

 

 

Achtergronden van dit voorstel  

De VNG is voor de gemeenten de werkgeversvereniging. De VNG als werkgeversvereniging 

organiseert voor alle gemeenten in Nederland de afspraken die nodig zijn voor uitwerking 

van de CAR-UWO en per 1 januari 2020 de cao Gemeenten. De GR’en namens wie u deze 

brief ontvangt hebben elk een eigen aansluitingsovereenkomst, waardoor de afspraken uit 

de CAR-UWO ook van toepassing zijn op het personeel van de GR’en.  

Door de oprichting van deze werkgeversvereniging kunnen de huidige aangesloten 

organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden 

blijven bieden als in de cao Gemeenten. Verwachting van de VNG is dat alle organisaties die 

nu een aansluitingsovereenkomst hebben met de VNG lid gaan worden van de nieuw 

opgerichte werkgeversvereniging.  

 

De VNG heeft bij brief van 26 juni jl. (bijlage 1) de huidige aansluitovereenkomsten die lopen 

tot en met 31 december 2019 opgezegd. Bij brief van diezelfde datum (bijlage 2) heeft de 

VNG de aansluitovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 voorwaardelijk opgezegd. 

Voorwaardelijk omdat als het niet lukt om tijdig een werkgeversvereniging voor niet-

gemeenten op te richten, de aansluitingsovereenkomst in stand blijft zodat de daarbij 

horende dienstverlening beschikbaar blijft.  

 

Er is overigens sprake van een uitzondering voor de Veiligheidsregio’s. De inwerkingtreding 

van de normalisatie (Wnra) voor personeel van Veiligheidsregio’s is formeel tot een nader te 

bepalen moment uitgesteld. Naar verwachting is dit tot 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg 

dat voor het jaar 2020 de CAR UWO in stand wordt gehouden voor de Veiligheidsregio’s en 

dat de aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR UWO voor de 

Veiligheidsregio Hollands Midden blijft bestaan. 

 

Op het moment van schrijven van deze brief zijn de statuten van de nieuwe 

werkgeversvereniging nog niet bekend en is de contributie nog niet vastgesteld. Meer 

duidelijkheid hierover wordt in het najaar verwacht. Verwachting is dat de kosten van het 

lidmaatschap iets hoger zullen zijn dan de kosten voor de huidige 

aansluitingsovereenkomsten (€ 500,- per jaar, per GR), maar daar staat ook een 

uitgebreidere dienstverlening tegenover. De Ledenbrief van de VNG d.d. 21 mei 2019 met 

kenmerk TAZ/U201900419 (bijlage 3) schetst een uitgebreidere toelichting.  

 

Besluitvorming  

Om een soepele overgang en de rechtspositie van de medewerkers te waarborgen zal elk 

bestuur een besluit nemen om lid te worden. De vierde bijlage schetst hoe een dergelijk 

besluit eruit ziet voor de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden. De besluiten van de andere GR’en kennen een gelijke 

strekking.  

 

De planning van de voorgenomen besluitvorming verschilt per gemeenschappelijke regeling, 

maar gezien de ingangsdatum van de Wnra zal de besluitvorming voor 31 december 2019 in 

elk bestuur afgerond worden. 

 

De RDOG HM zal de reacties van gemeenteraden voor de genoemde gemeenschappelijke 

regelingen verzamelen en ervoor zorgen dat deze worden gedeeld met de andere GR’en.  

 

 



 

 

 

Uw eventuele reactie zie ik graag uiterlijk 9 oktober 2019 met belangstelling tegemoet.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de GR’en in de regio Hollands Midden 

 

 

J.M.M. de Gouw 

Secretaris RDOG Hollands Midden 

 

 

        

 

 

Bijlagen: 

1. Ledenbrief VNG d.d. 26 juni 2019 met kenmerk TAZ tu201900541 – opzegging huidige 

aansluitovereenkomst; 

2. Ledenbrief VNG d.d. 26 juni 2019 met kenmerk TAZ tu201900542 – voorwaardelijke 

opzegging aansluitovereenkomst 2020;  

3. Ledenbrief VNG d.d. 21 mei 2019 met kenmerk TAZ/U201900419/, Lbr: 19/039 - 

oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen; 

4. Conceptbesluit lidmaatschap AB RDOG HM.  

 

 

 

 

 

 

 


