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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? Nee
Gevraagde beslissing(en)
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het algemeen
bestuur van de GGD Hollands Noorden om lid te worden van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
Inleiding
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en vervalt
de CAR UWO. VNG heeft de aansluitingsovereenkomst voor de aangesloten gemeenschappelijke
regelingen (GR) opgezegd. In plaats daarvan komt de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO). GR’en en andere formele samenwerkingsvormen van
gemeentelijke organisaties krijgen hiermee de kans om ook na 1 januari 2020 de arbeidsvoorwaarden
van gemeenten te volgen. GR’en, zoals de GGD HN kunnen zich vanaf 2 december 2019 en in de
loop van 2020 aansluiten bij de WSGO. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Hollands Noorden
(hierna GGD HN) is op grond van artikel 55a lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
bevoegd in geval van het oprichten van en deelname aan privaatrechtelijke rechtsvormen zoals een
vereniging. Het AB van de GGD HN heeft op 27 november 2019 het principebesluit genomen om aan
te sluiten bij de WSGO.
Beoogd resultaat
Door deelname aan de WSGO worden de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische
belangen van de leden in de brede sectoren van gemeentelijke organisaties (waaronder de GGD HN)
behartigd.
Argumenten
1.
1

1.
2

Door het lidmaatschap van de GGD HN bij de WSGO kan het personeel van de GGD HN ook
na 1 januari 2020 de arbeidsvoorwaarden van gemeenten volgen.
In de statuten van de WSGO staat dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoveel
mogelijk aansluiten bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten. De tekst van de
cao SGO is zoveel mogelijk identiek aan de cao Gemeenten.
Geen lid worden van de WSGO heeft ongewenste gevolgen voor de vaststelling van
arbeidsvoorwaarden voor het personeel GGD HN.
Als de GGD geen lid wordt van de WSGO, is er geen binding met de cao. Gevolg daarvan is
dat er voor het personeel van de GGD HN formeel geen arbeidsvoorwaardenregelingen van
toepassing zijn.
Om tot een rechtsgeldige cao te komen zal de GGD als werkgever dan zelf de
onderhandelingen moeten voeren met een vertegenwoordiging van de medewerkers. In dit
soort individuele onderhandelingen, kan het zijn dat de bonden andere eisen gaan stellen en iet
zonder meer bereid zijn de cao gemeenten te volgen, bijvoorbeeld op het punt
salarisverhogingen.

Kanttekeningen
1

Er zijn geen negatieve gevolgen
Lidmaatschap van de WSGO is een noodzakelijke formaliteit om voor gemeenschappelijke
regelingen dezelfde cao te kunnen volgen als die voor gemeenten.

Communicatie
De zienswijze van de raad wordt meegedeeld aan het AB van de GGD HN.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
De contributie voor de WSGO bedraagt voor de GGD HN € 3.000 per jaar (voor 2020), uitgaande van
een organisatie van meer dan 500 werknemers. De aansluitkosten bedroegen €650. De kostenstijging
wordt verwerkt in de GGD begrotingspost contributies.
Preventief toezicht
In dit voorstel is geen sprake van één van de categorieën, waarover er voorafgaand goedkeuring aan de
provincie nodig is.

Vervolgstappen
Na ontvangst van alle zienswijzen neemt het AB van de GGD HN in haar vergadering van 11 maart
2020 haar definitieve besluit.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
1.
2.

brief van de GGD over aansluiting WSGO
Lidmaatschapsbrochure WSGO
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020, nummer 6;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: artikel 31a van de Wet op de
gemeenschappelijke regelingen.

b e s l u i t:

geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het algemeen
bestuur van de GGD Hollands Noorden om lid te worden van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2020.
de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

