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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 september 2019 

     

Onderwerp: Zienswijze voornemen 

lidmaatschap GR'en van 

werkgeversvereniging niet-

gemeenten 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0244224FC7* 
1. Beslispunten  

 
1. De volgende zienswijze ten aanzien van de lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten over 
te brengen: 
 
De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmeringen voor lidmaatschap van 
werkgeversvereniging niet-gemeenten door:  

 

 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 

 

-  

 

1 SAMENVATTING  

 

Met de invoering  van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) werkt de 
aansluitingsovereenkomst voor ambtenaren werkzaam bij een gemeenschappelijke regeling en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden onder het private recht niet goed meer. De VNG heeft 
voorgesteld met ingang van 1/1/2020 voor ambtenaren die niet onder een gemeente vallen een nieuwe 
werkgeversvereniging op te zetten. Hiermee worden  de medewerkers van GR'en dezelfde 
arbeidsvoorwaarden geboden als in de cao gemeenten. 
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Op grond van art 31a lid 1 en 2 Wet gemeenschappelijke regelingen zijn besturen van GR'en verplicht 
om een zienswijze van gemeenteraden te vragen over het voornemen lid te worden. 

 
2 Inleiding 

Per 1 januari 2020  treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) inwerking. Hierdoor 
verhuizen ambtenaren op 1 januari 2020 van het ambtenarenrecht naar het "normale" private 
arbeidsrecht. Door de invoering van de Wnra werkt het systeem van aangesloten GRén en 
gemeentelijke samenwerkingsorganisaties bij de VNG niet meer goed onder het private recht, daarom 
heeft de VNG bestuur 18 april besloten een werkgeversvereniging voor niet-gemeenschappelijke 
organisaties 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. 

 

Daarom verzoeken de besturen centraal  via de RDOG 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 

 
Voorgeschiedenis 

De VNG is voor gemeenten de werkgeversvereniging. Voor GR'en en gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden hebben nu elk een eigen aansluitingsovereenkomst en vallen daarmee 
onder de cao gemeenten. De huidige aansluitingsovereenkomst wordt per 31 december 2019 
opgezegd. Voor de 170 organisaties die het betreft wordt een nieuwe werkgeversvereniging 
opgericht per 1 januari 2020 
 

3 Beoogd effect 

Behouden rechtspositie ambtenaren binnen niet-gemeenten ( gemeenschappelijke regelingen en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden) na invoering Wnra per 1 januari 2020. 
 

4 Argumenten 

 
1.1  De huidige constructie met een aansluitingsovereenkomst is onder de nieuwe Wnra  per 1 
januari 2020 (privaat recht) geen goede oplossing.  
 Er zijn landelijk zo'n 170 organisaties die vallen onder een gemeenschappelijke regeling en/of 
gemeentelijke samenwerkingsverband. De VNG heeft daarom voorgesteld  om  voor deze 
organisaties een nieuwe werkgeversvereniging op te richten. Hierdoor worden de 
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arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers conform het cao gemeenten behouden en kan voor 
deze groep medewerkers een aparte cao worden afgesproken. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.2 Uitzondering wordt gemaakt voor de veiligheidsregio's. 
De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) voor personeel van de Veiligheidsregio’s is 
formeel tot een nader te bepalen moment uitgesteld. Naar verwachting 1 januari 2021. 
 

6 Communicatie 

De zienswijze zal naar de RDOG worden gezonden en gelden voor alle gemeenschappelijke 
regelingen en gemeentelijke samenwerkingsorganen zoals opgesomd in de zienswijze. De RDOG 
heeft het verzoek namens alle samenwerkingsverbanden en GR’en gedaan. 
 

7 Financiën 

De kosten voor lidmaatschap van de werknemersvereniging wordt binnen de begroting van de 
desbetreffende organisaties  gedekt. 
 

8 Evaluatie 

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Brief aan gemeenteraden HM voornemen tot lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten  
2. VNG Ledenbrief opzegging aansluitingsovereenkomst 
3. VNG ledenbrief college voor arbeidszaken 
4. VNG ledenbrief  B&W en gemeenteraden 
5. Besluit WG-vereniging 
6. Concept uitgaande brief Zienswijze gemeente Leiderdorp 


