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7. Essentie van het voorstel  
 

1. Een technische wijziging van de GR 
2. Aan te sluiten bij de werkgeversvereniging 

niet-gemeenten onder voorbehoud van 
vaststelling van de technische wijziging 
van de GR 

8. Inspraak   Ja, zienswijze door gemeenteraden vereist:  
Wanneer: zo spoedig mogelijk. 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  te weten: Jaarlijkse bijdrage aan kosten nieuw 

op te richten werkgeversvereniging. Kosten 
lidmaatschap VNG komen te vervallen  
 

  Structureel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren,  
Wet gemeenschappelijke regelingen, Art. 31a 
Gemeenschappelijke Regeling art. 6.1  
 

 Eerdere besluitvorming: Advies DB 27-09-2019 
 

11. Lokale context 
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Onderwerp: 

Wijziging GR en voornemen aansluiten werkgeversvereniging niet-gemeenten 

 

Beslispunten: 

1. Aan artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland het 

volgende lid toe te voegen: 

Lid 4. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het oprichten en deelnemen in 

stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere 

verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname 

daaraan. Alvorens daartoe een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur voor te 

leggen, consulteert het Dagelijks Bestuur de raden van de deelnemende 

gemeenten. 

2. Aan te sluiten bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-

gemeenten, onder voorbehoud van wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Holland Rijnland en onder voorbehoud dat de raden van de 

deelnemende gemeenten geen wensen/bedenkingen tegen deze deelname 

hebben.  

 

Inleiding: 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking waarbij ambtenaren onder een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht 
komen te vallen. Als gevolg hiervan heeft de VNG besloten om niet-gemeenten, zoals 
gemeenschappelijke regelingen, niet meer aan te laten sluiten bij de VNG. Daartoe zal 
een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten worden opgericht die verantwoordelijk 
wordt voor de cao-afspraken met de werknemers. Voor Holland Rijnland betekent dit dat 
het vanaf 1 januari 2020 geen lid meer zal zijn van de VNG maar aan zal sluiten bij de 
nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten. 
 
Om de rol van werkgever goed in te vullen is lidmaatschap van een 
werkgeversvereniging, specifiek voor niet-gemeenten, voor Holland Rijnland gewenst. 
 
Het besluit voor aansluiting bij de werkgeversvereniging wordt genomen, onder 
voorbehoud dat de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland 
Rijnland (GR) van kracht is geworden. Dan wordt de aansluiting bij de nieuwe 
werkgeversvereniging definitief. Daarmee is het in lijn met de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (art. 31a)

1
. Voordat dit besluit over de aansluiting bij de nieuwe 

                                                      
1
 “Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
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werkgeversvereniging genomen kan worden, moet dus besloten worden tot een 
technische wijziging van de GR.  
 

 
Beoogd effect: 

De technische wijziging van de GR maakt mogelijk dat er aangesloten kan worden bij de 

nieuw op te richten werkgeversvereniging. 

Het beoogde effect van het aansluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging is dat Holland 

Rijnland ook aansluit bij de door die werkgeversvereniging af te sluiten cao. De 

verwachting is dat de cao van de VNG gelijk zal zijn aan die van de nieuwe 

werkgeversvereniging. 

 

Argumenten:  

1.1 Aansluiting mogelijk maken 

In de huidige GR mist de expliciete bevoegdheid die op basis van de WGR nodig is om 

aan te kunnen sluiten. Met deze technische wijziging wordt dit wel mogelijk, conform alle 

vereisten. 

 

2.1 Goed werkgeverschap 

Holland Rijnland kan door aan te sluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging haar rol als 

goed werkgever beter invullen dan wanneer er geen lidmaatschap van een 

werkgeversvereniging zou zijn. Omdat Holland Rijnland per 1 januari 2020 zich voor 

aansluiten bij de cao niet meer kan wenden tot de VNG, is aansluiting bij de nieuwe op te 

richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten gewenst. (zie bijlage 1, ledenbrief 

VNG). Uit oogpunt van een heldere rechtspositie voor zowel werkgever als werknemer is 

aansluiten bij de werkgeversvereniging voor de hand liggend omdat de cao door de op te 

richten werkgeversvereniging afgesloten zal worden. 

 

Kanttekeningen/risico’s: 

Risico’s bij aansluiting bij de werkgeversvereniging zijn niet aanwezig, betreft vooral een 

formele en juridische wijziging die aan de directe positie van werkgevers en werknemers 

inhoudelijk niet veel zal veranderen. 

 

Financiën:  

De financiële gevolgen zijn beperkt. Het lidmaatschap van de VNG (nu circa € 12.000,-- 

peer jaar) wordt als het ware ingeruild voor die van de nieuw op te richten 

werkgeversvereniging. Per saldo zal dat naar verwachting een kleine verhoging van de 

bijdrage betekenen die binnen de begroting van Holland Rijnland kan worden 

opgevangen. 

 

Planning:  

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal het voorstel voor de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming naar de raden gezonden worden. De 

wijziging wordt van kracht wanneer de raden van tenminste tweederde deel van het 

aantal deelnemende gemeenten daartoe heeft besloten. 

                                                                                                                                                  
waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang.” (Wgr, art 31a) 



 

 

Verwacht wordt dat de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging tijdig rond zal zijn. 

Een verzoek voor wensen en bedenkingen is hiervoor aan de raden verstuurd. 

 

Communicatie: 

Dit besluit zal ook gecommuniceerd worden naar de OR en naar de werknemers. 

 

Evaluatie: 

n.v.t. 

 

Bijlagen: 

06b Ledenbrief WNRA 

Vergadering Holland Rijnland 

Algemeen Bestuur 

Besluit 


