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Onderwerp: Lidmaatschap werkgeversvereniging
Geachte gemeenteraad,
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
Via het lidmaatschap van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de gemeenten per die
datum de nieuwe Cao gemeenten volgen. Gemeenschappelijke regelingen kunnen echter geen lid
zijn van de VNG. Daarom heeft het VNG bestuur op 18 april jl. besloten een werkgeversvereniging
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen ('niet-gemeenten') op te richten.
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) wordt een
zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur voor gemeenschappelijke regelingen en
heeft als doel om de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische belangen van de leden in
de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de
vereniging opkomt voor de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke
onderwerpen. Een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging is daarbij het afsluiten van een
cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden.
Het algemeen bestuur van Werkplein Drentsche Aa is voornemens in te stemmen met het
lidmaatschap van de WSGO. Op grond van de gemeenschappelijke regeling WPDA (artikel 7 GR
WPDA) en met inachtneming van artikel 31a van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is
besluitvorming hierover voorbehouden aan het algemeen bestuur.
Namens het algemeen bestuur verzoek ik u om eventuele wensen en bedenkingen vanuit uw raad
kenbaar te maken alvorens het bestuur overgaat tot definitieve besluitvorming. In verband met de
inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 ontvangen wij een eventuele zienswijze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk voor 27 januari 2020.
Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van Werkplein Drentsche Aa,
de voorzitter
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