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Aanleiding
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft een aansluitingsovereenkomst met de VNG
afgesloten welke op 1 januari 2020 zou ingaan. Hiermee verplicht de OD NHN zich om vanaf 1
januari 2020 de Cao Gemeenten toe te passen op haar personeel. Op 1 januari 2020 is de
inwerkingtreding van de Ambtenarenwet 2017 ( ook wel genoemd de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren) voorzien en vervalt de CAR-UWO. In plaats daarvan komt de Cao
Gemeenten.
De VNG heeft besloten om voor de volgers van de Cao Gemeenten (zoals de OD NHN) niet langer
te werken met een aansluitingsovereenkomst. In plaats daarvan zal er voor volgers een eigen
werkgeversvereniging, namelijk de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke
organisaties (WSGO) worden opgericht. De binding via lidmaatschap van een werkgeversvereniging
geeft juridisch meer zekerheid.
De VNG heeft de aansluitingsovereenkomst voorwaardelijk op gezegd. Voorwaardelijk, zodat deze
overeenkomst in stand kan blijven als dat nodig blijkt te zijn. Dat is het geval als het niet lukt om
tijdig, d.w.z. uiterlijk op 31 december 2019, een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten (op te
richten.
De WSGO wordt opgericht om de gemeenschappelijke sociaal- economische belangen van de leden
in de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen, waaronder het afsluiten van een
cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden.
De WSGO legt in haar statuten vast dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoveel als
mogelijk aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten om ervoor te zorgen dat
de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij zowel gemeentelijke organisaties als gemeenten zoveel
mogelijk dezelfde zijn.
Uit de laatste berichtgeving van de VNG (zie bijlage) blijkt dat aanmelding voor lidmaatschap van
de WSGO vanaf 2 december 2019 mogelijk zal zijn.
De OD NHN valt binnen de lidmaatschapscriteria en ook binnen de aanvullende
lidmaatschapscriteria.
Inhoudelijk advies van DB aan AB

Het besluit te nemen om de OD NHN te laten deelnemen in de WSGO zodra die
mogelijkheid er is. Naar verwachting zal dat vanaf 2 december 2019 zijn.

de directeur van de OD NHN te machtigen om uitvoering te geven aan dit besluit.

de raden van onze deelnemende gemeentes en provinciale staten van de provincie zijn na
het principebesluit van het DB tot deelneming, conform het bepaalde in artikel 55a, lid 2,
van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid te stellen hun wensen en
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bedenkingen ter kennis van het AB te brengen. De provincie heeft aangegeven niet met
een zienswijze te zullen komen. Voorts zijn er geen zienswijzen ontvangen.
Financiële gevolgen
Het bedrag van de verschuldigde contributie wordt, op voorstel van het bestuur van de WSGO,
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Totdat de contributie door de ALV is
vastgesteld, geldt de contributie zoals deze door de oprichters van de vereniging wordt
vastgesteld. Omdat de OD NHN in de staffel van 100 tot 250 werknemers valt, bedraagt de hoogte
van de contributie voor 2020 € 2.000,-. Voor de jaren 2021 en verder wordt een vast peilmoment
gehanteerd om de werknemersomvang op te vragen voor de contributie.
Juridische gevolgen
Met dit AB besluit kan de OD NHN deelnemen in de WSGO. Hiermee zal de Cao Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties op de OD NHN van toepassing zijn. Deze Cao is inhoudelijk zoveel
mogelijk identiek aan de Cao Gemeenten. Daarmee sluit de OD NHN op arbeidsvoorwaardelijk vlak
aan bij de regelingen van gemeenten. Dat was tot nu toe ook het geval omdat het AB had besloten
dat op de werknemers van de OD NHN (destijds RUD NHN) de CAR-UWO van toepassing zou zijn.
Personele gevolgen
Geen, de arbeidsvoorwaarden zullen dezelfde zijn als in de Cao Gemeenten (voorheen CAR- UWO).
Communicatieve gevolgen
Dit besluit zal aan de werknemers van OD NHN gecommuniceerd worden in het kader van het
communicatietraject van HR over de Ambtenarenwet 2017, waarvan de inwerkingtreding per 1
januari 2020 voorzien is.
Overige gevolgen
Geen
Risico’s
Geen
Vervolgprocedure
1. Na het besluit van het AB tot deelneming in de WSGO kan de directeur hieraan uitvoering
geven via een aanmeldformulier dat waarschijnlijk vanaf 2 december op de website van de
VNG beschikbaar is.
Bijlagen
1. Brochure WSGO
Voorgesteld Besluit van het DB aan het AB op 04-12-2019
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:
1. Het besluit te nemen om de OD NHN te laten deelnemen in de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) zodra dat kan en
2. De directeur van de OD NHN te machtigen om uitvoering te geven aan dit besluit.
Besluit AB op 4-12-2019
Conform voorstel.
Ondertekening
De voorzitter,

M.C. Uitdehaag
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De secretaris,

P.R. van Doorn

