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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 februari 2020 

     

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling 

BSGR per 1-1-2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z027B52D8F0* 
Beslispunten 

1. In te stemmen met de door het bestuur van de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, verder te 
noemen BSGR voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Gouwe-Rijnland 2020-2 waarmee: 

- aan artikel 14 wordt toegevoegd onder letter e. het oprichten van en deelnemen in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen 
dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan en  - artikel 30, tweede lid, 
komt te luiden: 2 De cao-SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) is van toepassing op het 
personeel van het samenwerkingsverband. 
2. In te stemmen met het verlenen van terugwerkende kracht aan de inwerkingtreding van de 
gewijzigde regeling tot en met 1 januari 2020.  

 

1 SAMENVATTING  

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Hierdoor 
verhuizen ambtenaren van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. Dit heeft ook 
consequenties voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de BSGR. De VNG heeft een 
werkgeversvereniging opgericht voor gemeenschappelijke regelingen waarvan het personeel tot nu toe 
viel onder de CAR-UWO. Door deze oprichting kunnen de organisaties hun medewerkers dezelfde 
arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de cao gemeenten. Om dit voor de BSGR mogelijk te maken 
moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Het college heeft daarom ingestemd met het 
voorstel van het bestuur van de BSGR tot wijziging van de  gemeenschappelijke regeling  
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. 

 
2 Inleiding 

Zoals u bekend is per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking 
getreden. 
Dit heeft consequenties voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de BSGR en voor de BSGR als 
werkgever. 
Om de medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven bieden als in de cao Gemeenten is 
de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) opgericht, waarbij de 
Cao SGO gaat heten, Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 
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3 Beoogd effect 

De huidige GR BSGR staat het aan het bestuur niet toe om deel te nemen in privaatrechtelijke 
rechtspersonen, zoals de WSGO. Om aansluiting bij de WSGO mogelijk te maken en de Cao SGO op het 
personeel van toepassing te doen zijn is een wijziging van de GR BSGR nodig. 
Voor wijziging van de regeling is toestemming van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
en de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap noodzakelijk. Het is nu aan de raad om, op 
voorstel van het bestuur van de BSGR, in te stemmen met de voorgestelde wijziging van GR BSGR. 
De raden en verenigde vergadering hebben geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt tegen het 
voorgenomen besluit om lid te worden van de WSGO, zodat het bestuur het lidmaatschap van de 
WSGO per 1 januari 2020 kan aangaan. 
 
4 Argumenten 

In het geval de gemeenschappelijke regeling niet wordt aangepast, kan de BSGR niet toetreden tot de 
werkgeversvereniging van de VNG. Noodzakelijk is wel dat alle ((huidige) deelnemers instemmen met 
de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling BSGR 2020. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

6 Communicatie 

N.v.t. 
 

7 Financiën 

N.v.t. 
 

8 Uitvoering 

Na verkregen toestemming van de raad  kan de uitvoering de BSGR hun medewerkers dezelfde 
arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de cao gemeenten. 

 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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