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From:

"Bestuurssecretariaat" <B@tynaarlo.nl>

17 Dec 2019 08:50:00 +0100
Date:
"Team Informatiebeheer" <MEDIV@tynaarlo.nl>
To:
"Schoonhoven, M.M." <M.Schoonhoven@tynaarlo.nl>
Cc:
FW: Wijziging GR GGD Drenthe/Voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging
Subject:
Brief aan gemeenteninzake WNRA.pdf, GR GGD Drenthe gewijzigd 2019.pdf,
Attachments:
BriefVNG.pdf, WSGO lidmaatschapsbrochure.pdf

Goedemorgen, indien nodig graag inboeken en in de postmap college.
Met vriendelijke groet,

G.E. (Gea) Koers-Lange
bestuurssecretariaat gemeente Tynaario
Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag
Gemeente Tynaario
Postbus 5, 9480 AA Vries | Bzk: Kornoeljeplein 1 Vries
T (0592) 266 613 F 010 8080 102
E q.koers@tvnaarlo.nl I www.tvnaarlo.nl @ kornoeliepleini
FB Gemeente Tynaario
P Tynaario gaat voor groen! Denk na voordat u print...
Dit bericht en de eventuele bijlage kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten en is daarom uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Wanneer u deze boodschap per abuis van ons heeft ontvangen, laat dit dan aan de afzender weten door een korte reactie te
sturen. Wij verzoeken u in een dergeliJk geval dit bericht en de eventuele bijlagen te vernietigen en geen kopieën op te slaan of door te
sturen.
Al onze e-mailberichten worden voor verzending automatisch op virussen gecontroleerd. Er geldt echter geen garantie dat gebruik van email veilig is of dat het gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De gemeente Tynaario is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mailbericht.

Van: Suzanne Zijlstra [mailto:s.zijlstra(®ggclclrenthe.nl]
Verzonden: maandag 16 december 2019 16:30
Aan: GGD-directiesecretariaat <directiesecretariaat(®ggddrenthe.nl>; bestuurssecretariaat aaenhunze
<bestuurssecretariaat(®aaenhunze.nl>; Secretariaat Borger odoorn <secretariaat(®borger-odoorn.nl>;
bestuurssecretariaat hoogeveen <bestuurssecretariaat(®hoogeveen.nl>; bestuurssecretariaat meppel
<bestuurssecretariaat(®meppel.nl>; Bestuurssecretariaat middendrenthe
<bestuurssecretariaat(®middendrenthe.nl>; Bestuurssecretariaat gemeentenoordenveld
<Bestuurssecretariaat(®gemeentenoordenveld.nl>; Bestuurssecretariaat <B(®tynaarlo.nl>;
Bestuurssecretariaat gem. Westerveld <bestuurssecretariaat(®gemeentewesterveld.nl>; Secretariaat de
Wolden <secretariaat(®dewolden.nl>; 'bestuurssecretariaatjScoevorden.nl'
<bestuurssecretariaat(®coevorden.nl>; Halma Wubs-Smit <h.wubs(®assen.nl>; 'b.denhamerjSemmen.nl'
<b.denhamer(®emmen.nl>
CC: Gerlof Meijer <g.meijer(®ggddrenthe.nl>
Onderwerp: Wijziging GR GGD Drenthe/Voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging
Geachte colleges,
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Namens het Algemeen Bestuur GGD Drenthe stuur ik u bijgaand schrijven en bijbehorende bijlagen
inzake de WNRA.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen en/of opmerkingen
heeft verneem ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

GGD Drenthe
Suzanne Zijlstra
Directie-assisten t

T. 0592-306 300
M.+31615582562
E. directiesecretriaat@ggddrenthe.nl
I. www.ggddrenthe.nl
Bezoekadres Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen
Postadres Postbus 144, 9400 AC Assen
Werkdagen: maandag t/m donderdag (vrijdag niet aanwezig)
Vanaf 1 januari 30 dagen geen alcohol Doe jij ook mee aan IKPAS?
Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Het delen en gebruiken van deze email door anderen is niet toegestaan. Is deze e-mail niet voor u bedoeld, dan wordt u vriendelijk
gevraagd deze e-mail en alle bijlagen te verwijderen en de afzender dat via een e-mail te laten
weten. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. Voor meer informatie leest u
hier de privacyverklaring van GGD Drenthe.

I

GGD Drenthe

Bezoekadres
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

?

Aan:

De colleges van de Drentse gemeenten
T.b.v. zienswijzen van raden
Verzending per e-mail aan de colleges

Postadres
Postbus 144
9400 AC Assen

□ 0592 - 30 63 00
□ 0592 - 31 42 48
Q info@ggddrenthe.nl
O www.ggddrenthe.nl

Datum: 11 december 2019
Ons kenmerk: U190162
Uw kenmerk:
Behandeld door: Bert Wubs
Onderwerp: Wijziging GR GGD Drenthe/Voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging

Geacht College,
Graag vragen wij u namens het Algemeen Bestuur van GGD Drenthe om de volgende
beslispunten aan uw gemeenteraad voor te leggen:
1.
2.

In te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD Drenthe
Uw eventuele zienswijze te geven op het voornemen van het Algemeen Bestuur
van GGD Drenthe om lid te worden van de nieuw op te richten
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(werkgeversvereniging SGO)

Deze nieuwe werkgeversvereniging wordt opgericht op initiatief van de VNG om de
gemeenschappelijke regelingen zoals GGD Drenthe de mogelijkheid te geven ook na 1
januari 2020 de arbeidsvoorwaarden gelijk als die van de gemeenten te volgen.
Waarom?
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. De rechtspositie van ambtenaren wordt dan niet meer geregeld in de
Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde rechtspositieregeling, maar in het Burgerlijk
Wetboek en de van toepassing zijnde cao. De VNG is voornemens een
werkgeversvereniging SGO op te richten voor o.a. de gemeenschappelijke regelingen.
In haar brief van 21 oktober jl. heeft de VNG ons geïnformeerd over deze
werkgeversvereniging in oprichting. Deze brief treft u hierbij aan. Aanmelding voor
deze werkgeversvereniging kan vanaf 2 december 2019. Deze werkgeversvereniging
zal een eigen cao invoeren met dezelfde arbeidsvoorwaarden als in de cao
Gemeenten.
Gevolg van niet meedoen
Organisaties die niet meedoen in de nieuwe werkgeversvereniging zijn op zichzelf
aangewezen. Het belangrijkste nadeel van het niet meedoen is dat betreffende
partijen zelf jaarlijkse cao-onderhandelingen moeten voeren met werknemers en
vakbonden. Dat kost veel tijd, met het risico dat de bonden per organisatie andere
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eisen stellen (denk aan salarisverhogingen) en dat de koppeling met de cao
Gemeenten verdwijnt. Dit is ons inziens een niet wenselijke situatie.
Voordelen van aansluiting bij de nieuwe werkgeversvereniging
Door het aangaan van een lidmaatschap van de werkgeversvereniging SGO is een
soepele overgang van rechtspositieregelingen van de GGD conform de Wnra mogelijk.
Daarnaast worden we niet geconfronteerd met complexe en kostbare
onderhandelingstrajecten.
l.Besluitvorming over wijziging GR GGD Drenthe
Het algemeen bestuur kan alleen besluiten om deel te nemen aan verenigingen als de
tekst van de GR daarin voorziet. Dat is nu niet het geval. Dit betekent dat de tekst GR
moet worden aangepast. Voorgesteld wordt daarom om de tekst van de
gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe aan te vullen met een nieuw lid 4 bij artikel
7, aangaande de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur met de volgende
tekst;
'Het algemeen bestuur kan besluiten tot deelneming in verenigingen ter behartiging
van een of meer belangen van de GGD, onverminderd het bepaalde in artikel Sla van
de Wet CR.'
Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen is voor een wijziging van de GR
de toestemming van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten nodig.
2.Besluitvorming over het lidmaatschap werkgeversvereniging SGO
Voorafgaande aan het besluit tot deelname aan de nieuwe werkgeversvereriiging
worden alle Drentse gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele
zienswijze kenbaar te maken over het beoogde lidmaatschap van de nieuwe
werkgeversvereniging.
Wij verzoeken u vriendelijk de toestemming van uw raad voor de wijziging van de GR
en de eventuele zienswijzen op het lidmaatschap van de werkgeversvereniging SGO
voor 20 februari 2020 kenbaar te maken via de mail:
dlrectiesecretariaat@ggddrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur GGD Drenthe

Harmke Vlieg, Voorzitter

■ncarin Eeken, Secretaris

Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, BorgerOdoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaario,
Westerveld en De Wolden.
Gelet op:
de bepalingen in de Wet publieke gezondheid. Wet gemeenschappelijke regelingen, de
Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht
Overwegende dat:
ingevolge artikel 14 van de Wet publieke gezondheid de gemeenten zorg dragen voor de
instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst;
ingevolge artikel 61 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
ambtenaren van de GGD zijn aangewezen als toezichthouder;
via de tweeledige verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid op basis van
de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio's samengewerkt zal moeten worden met de
Veiligheidsregio Drenthe;
het voor een optimale behartiging van deze taken wenselijk is dat zij samenwerken;
zij daartoe een openbaar lichaam instellen;
zij aan dat openbaar lichaam de behartiging van de in deze regeling aan te geven belangen
willen opdragen, bevoegdheden willen overdragen en middelen ter beschikking willen stellen;
het bestuur en het beheer van het openbaar lichaam zo moet zijn ingericht dat de
gemeentebesturen zoveel mogelijk betrokken blijven bij de belangenbehartiging;
het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur daarbij binnen hun verantwoordelijkheden en
bevoegdheden het beleid van GGD Drenthe gestalte geven en de uitvoering ervan controleren,
waarbij de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de directeur Publieke Gezondheid ligt;
de gemeenteraden zoals vereist op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, de betreffende colleges van burgemeesters en wethouders
toestemming hebben gegeven tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling c.q. tot
wijziging van de gemeenschappelijke
regeling 2015, leidende tot de nieuwe tekst in dit besluit opgenomen.

Besluiten:
dat de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe wordt gewijzigd en
komt te luiden als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
b.
GGD Drenthe: de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Drenthe;
c.
regeling: de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe;
d.
gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
e.
college: het college van burgemeesters en wethouders van een
deelnemende gemeente;
f.
raden: de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
g.
directeur: de directeur Publieke Gezondheid, zoals bedoeld in artikel 14,
d
derde lid, van de Wet publieke gezondheid;

h.
i.

secretaris: de directeur Publieke Gezondheid;
Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wettelijke regeling van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen in plaats van 'de gemeente',
'de raad', 'burgemeester en wethouders' en 'de burgemeester' respectievelijk gelezen: 'GGD
Drenthe', 'het algemeen bestuur', 'het dagelijks bestuur' en 'de voorzitter'.

Artikel 2 Het openbaar lichaam
1.
2.
3.

Er is een openbaar lichaam, genaamd GGD Drenthe.
Het openbaar lichaam is rechtspersoon en is gevestigd te Assen.
Het gebied waarvoor deze regeling geldt betreft het gezamenlijk gebied van de deelnemende
gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel,
Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaario, Westerveld en De Wolden.

Artikel 3 Bestuursorganen
1.
GGD Drenthe kent de volgende bestuursorganen:
a.
het algemeen bestuur;
b.
het dagelijks bestuur;
c.
de voorzitter.
2. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur.
HOOFDSTUK 2 DOELSTELLING EN TAKEN

Artikel 4 Algemene doelstelling
GGD Drenthe heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt,
beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

Artikel 5 Taken GGD Drenthe
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

De colleges dragen aan GGD Drenthe de uitvoering op van de gemeentelijke taken die
worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en van de toezichtstaken die worden
genoemd in artikelöl de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast
voert GGD Drenthe die taken uit die door het Rijk aan de GGD worden opgedragen2.
Conform artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging wordt aan het algemeen bestuur
overgedragen het verschaffen van de mogelijkheid tot het doen schouwen van lijken.
De taken van GGD Drenthe zijn ondergebracht in basistaken, additionele taken voor
gemeentenen additionele taken voor derden.
De basistaken vloeien voort uit wettelijke verplichtingen en de keuzes van het algemeen
bestuur en vormen naar omvang een verplicht pakket voor de deelnemende gemeenten.
Het algemeen bestuur stelt de inhoud van de basistaken vast bij de vaststelling van de
begroting als bedoeld in artikel 27 van deze regeling.
De afname van de additionele taken door de gemeenten is geheel vrijwillig. GGD Drenthe
brengt per onderscheiden additionele taak een offerte uit. Additionele offertes voor
gemeenten worden door de directeur vastgesteld. Additionele offertes voor derden (niet
zijnde gemeenten) worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast voor de additionele taken voor
gemeentenen derden.
GGD Drenthe levert de producten uit het basispakket en de additionele taken op basis van de
algemene voorwaarden die door het dagelijks bestuur zijn vastgesteld.

HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 6 Samenstelling, benoeming en ontslag van het algemeen bestuur
1.
2.
3.

4.
5.

Het algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als het aantal gemeenten. Iedere gemeente
wordt door één lid vertegenwoordigd, leder lid heeft een plaatsvervanger.
Elk college wijst het lid zo spoedig mogelijk uit zijn midden aan, na de benoeming van de
wethouders.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag, waarop de wethouders van
de betreffende gemeente aftreden, als bedoeld in artikel 42 van de Gemeentewet. Het
college meldt elke aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur aan de voorzitter van het
algemeen bestuur.
Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is mede van toepassing op de plaatsvervangers
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
Het algemeen bestuur kan zich in zijn werkzaamheden laten bijstaan door één of meer
adviseurs.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden
1.
2.
3.

4.

Het algemeen bestuur kan besluiten tot een verdere toedeling van bevoegdheden aan het
dagelijks bestuur.
Van de verdere toedeling van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur zijn in ieder geval
uitgezonderd de besluiten genoemd in artikel 12, lid 1 en b van deze regeling.
Tot de taken van het algemeen bestuur horen in ieder geval:
a.
het vaststellen of wijzigen van de begroting;
b.
het vaststellen van de jaarrekening;
c.
het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen;
d.
het wijzigen van de regeling;
e.
het vaststellen van tarieven;
f.
het doen van uitgaven voordat de begroting of begrotingswijziging die dat mogelijk
maakt is goedgekeurd;
g.
het benoemen of ontslaan van leden van het dagelijks bestuur.
■
Het algemeen bestuur kan besluiten tot deelneming in verenigingen ter behartiging van eerj
of meer belangen van de GGD, onverminderd het bepaalde in artikel 31a van de Wet GR.

5.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

Artikel 8 Werkwijze en vergaderorde
1.
Het algemeen bestuur wijst de voorzitter en vicevoorzitter uit zijn midden aan.
2.
De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet zijn van
overeenkomstige toepassing op het houden en de orde van de vergaderingen van het
algemeen bestuur, voorzover daarvan bij de wet niet is afgeweken.
3.
Het algemeen bestuur vergadert4 jaarlijks tenminste viermaal en verder zo dikwijls als de
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht of tenminste drie leden dit schriftelijk
verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
4.
Het algemeen bestuur kan een reglement van orde vaststellen voor zijn vergaderingen en
andere werkzaamheden en regelt hoe ambtelijke bijstand wordt verleend aan het bestuur.
5.
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten
wanneer minimaal een vijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het
nodig oordeelt. De artikelen 23 en 25 van de Gemeentewet zijn verder van overeenkomstige
toepassing.
6
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de taken
genoemd in artikel 7 lid 2.
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De agenda met de daarbij behorende stukken voor de vergaderingen wordt tenminste 14
kalenderdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de deelnemers aan de vergadering
gezonden.

Artikel 9 Besluitvorming
1.
Elk lid heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur één stem.
2.
Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen
staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
3.
De stemming in het algemeen bestuur geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één der
leden verzoekt om schriftelijke stemming.
4.
De secretaris heeft in de vergaderingen een adviserende stem.

Artikel 10 Commissies
1.
2.
3.
4.

Het algemeen bestuur kan in overeenstemming met artikel 24 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, commissies van advies instellen.
Het algemeen bestuur kan in overstemming met artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, commissies instellen met het oog op behartiging van bepaalde belangen.
De secretaris heeft in deze commissies een adviserende stem.
Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling van de door hem
Ingestelde commissies.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11 Samenstelling, benoeming en ontslag van het dagelijks bestuur
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Het algemeen bestuur wijst bij het begin van elke zittingsperiode uit zijn midden de leden
van het dagelijks bestuur aan.
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden:
a.
de voorzitter;
b.
de vicevoorzitter;
c.
een derde lid.
Bij de zetelverdeling van het dagelijks bestuur streeft het algemeen bestuur naar een
spreiding van de vertegenwoordigers over het werkgebied en over de gemeentegroottes.
Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt ook op lid van het dagelijks
bestuur te zijn.
Als tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kiest het algemeen
bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid.
Onverminderd het bepaalde in lid 4 blijft degene die geen lid meer is van het dagelijks
bestuur zijn zetel waarnemen totdat zijn opvolger die heeft aanvaard.
Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen,
indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het
ontslagbesluit is artikel 4 lid 8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De
rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot
ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.
Het dagelijks bestuur kan zich in zijn werkzaamheden laten bijstaan door een of meer
adviseurs.
De zittingsperiode van de leden van het dagelijks bestuur is gelijk aan de zittingstijd van de
raden.
Voor leden is herbenoeming na twee zittingsperioden uitgesloten.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden
1.

Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

het dagelijks bestuur van GGD Drenthe te voeren, voor zover niet bij of krachtens de
wet of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast:
beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van GGD Drenthe;
ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van GGD Drenthe te besluiten, met
uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a Wgr;
te besluiten namens GGD Drenthe, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur
rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren
of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur,
voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders
beslist;
conservatoire maatregelen te nemen, ook alvorens is besloten tot het voeren van
een rechtsgeding en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van
recht of bezit.

Artikel 13 Werkwijze en vergaderorde
1.
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste achtmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur dit schriftelijk
verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering
binnen veertiendagen plaatsvindt.
2.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten.
3.
Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde vaststellen voor zijn vergaderingen en
andere werkzaamheden.
Artikel
1.
2.
3.
4.

14 Besluitvorming
Elk lid heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem.
Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen.
De stemming in het dagelijks bestuur geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één der
leden verzoekt om schriftelijke stemming.
De secretaris heeft in de vergaderingen een adviserende stem.

HOOFDSTUK 5 INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING

Artikel 15 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur
1
2.
3.

De leden van het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen
bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks gevoerde bestuur.
Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijkse bestuur ontslag te verlenen,
indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het
ontslagbesluit is artikel4.8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De
rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop het algemeen bestuur tot
ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.

Artikel 16 Het dagelijks bestuur ten opzichte van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en het provinciebestuur
1.

2.

Over al hetgeen GGD Drenthe betreft dient het dagelijks bestuur de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het provinciebestuur desgevraagd van bericht
en raad.
Het dagelijks bestuur doet mededeling van het verzoek uit lid 1 en de inhoud daarvan aan de
deelnemers.

Artikel 17 Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur ten opzichte van colleges
1.

2.

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur geven aan de colleges ongevraagd alle
informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren
beleid nodig is.
Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de colleges alle inlichtingen die door
colleges worden gevraagd.

Artikel 18 Het algemeen bestuur ten opzichte van de raden
1.
De leden van het algemeen bestuur verschaffen de raad van de (eigen) gemeente met

2.

inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die
door die raad of door een of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het
reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.
Elk lid van het algemeen bestuur is de raad van de eigen gemeente met inachtneming van
artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoording verschuldigd voor het
door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de
vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

HOOFDSTUK 6 PERSONEEL EN ORGANISATIE

Artikel 19 De directeur
1.
2.
3.

4.

Aan het hoofd van GGD Drenthe staat een directeur die belast is met de dagelijkse leiding en
het beheer van de dienst.
Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.
De directeur treedt op bij rampen en crises als adviseur van het bevoegd gezag en is
eindverantwoordelijk diensthoofd voor GGD en GHOR met formele sturingsbevoegdheden in
het kader van de Wet publieke gezondheid en Wet veiligheidsregio's, alsmede het
coördineren van de voorbereiding op rampen door de instellingen binnen de geneeskundige
hulpverlening in afstemming op de hulpverleningsdiensten en gemeente.
De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 20 De voorzitter
1.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur en draagt zorg
voor een tijdige en goede afdoening van de genomen besluiten.
2.
De voorzitter vertegenwoordigt GGD Drenthe in en buiten rechte. De voorzitter kan deze
vertegenwoordiging opdragen aan de directeur.
3.
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de stukken die van het openbaar lichaam
uitgaan. De voorzitter kan de ondertekening opdragen aan de secretaris.

Artikel 21 De secretaris
1.
2.
3.

De directeur is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.
De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen en dagelijks bestuur en heeft
daarin een adviserende stem.
De secretaris ondertekent namens het algemeen en dagelijks bestuur alle uitgaande stukken.

Artikel 22 Organisatiereglement
Het dagelijks bestuur stelt in een organisatiereglement regels vast over de inrichting van de
ambtelijke organisatie, de op te dragen bevoegdheden en de medische verantwoordelijkheid.

Artikel 23 Archief
1.

2.
3.
4.

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van GGD Drenthe, in
overeenstemming met een door het algemeen bestuur vast te stellen regeling. Deze regeling
wordt Gedeputeerde Staten meegedeeld.
De directeur is belast met het feitelijk beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het
eerste lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur vast te stellen nadere regeling.
Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen
archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan.
De beheerder van de in het vorige lid aan te wijzen archiefbewaarplaats oefent
overeenkomstig de regeling als bedoeld in het eerste lid toezicht uit op het beheer van de
archiefbescheiden van GGD Drenthe, voor zover deze archiefbescheiden zijn overgebracht
naar een archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK 7 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 24 Administratie en controle
1.
Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële

2.

administratie en van het beheer van de geldmiddelen, met inachtneming van de artikelen
212 tot en met 215 van de Gemeentewet?.
Het algemeen bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393 lid 1 van
boek2 van het Burgerlijk wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 van de
Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een onafhankelijke
verklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De onafhankelijke verklaring
van de accountant en het verslag van bevindingen voldoen aan het bepaalde in artikel 213 lid
3 respectievelijk lid 4 van de Gemeentewet.

Artikel 25 Dienstjaar
Een dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 26 De kaderbrief
1.

2.

3.

4.

Voorafgaand aan de ontwerpbegroting wordt uiterlijk in december van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarin de ontwerpbegroting wordt opgesteld een kaderbrief door het algemeen
bestuur vastgesteld.
In de kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders benoemd die
relevant zijn voor de ontwerpbegroting. De kaderbrief bevat in ieder geval een indicatie van
de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie.
De kaderbrief wordt aangeboden aan de colleges van burgemeesters en wethouders van de
gemeenten. De colleges worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze daarop kenbaar te
maken binnen zes weken na ontvangst van de kaderbrief.
Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de
deelnemende gemeenten zodat de raden deze informatie beschikbaar hebben ten behoeve
van de voorjaarsnota.

Artikel 27 De begroting
Het dagelijks bestuur maakt elk jaar op voorstel van de directeur een ontwerpbegroting voor
1.

2.

het komend dienstjaar op en een meerjarenraming, voorzien van de nodige toelichting en
specificaties.
Met in achtneming van de artikelen 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
-voor zover van toepassing - het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten:

a.

3.

4.

5.

zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting, inclusief de meerjarenraming en
een raming van de door elke gemeente verschuldigde inwonerbijdrage, acht weken
voordat deze door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, vergezeld van een
toelichting, voor zienswijze toe aan de raden van de deelnemende gemeenten;
b.
wordt de ontwerpbegroting door de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en
tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld;
c.
kunnen de raden van de gemeenten binnen acht weken na toezending van de
ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur schriftelijk hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen;
d.
voegt het dagelijks bestuur deze zienswijzen met voorstel voor afhandeling bij de
ontwerpbegroting zoals hij deze aanbiedt aan het algemeen bestuur;
e.
stelt het algemeen bestuur de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat
waarvoor zij dient;
f.
zendt het algemeen bestuur, nadat deze is vastgesteld, de begroting binnen twee
weken na vaststelling toe aan de raden van de gemeenten. De in de begroting
geraamde gemeentelijke bijdragen in de kosten van GGD Drenthe worden door de
gemeenten opgenomen in de gemeentebegroting van het betreffende jaar;
g.
kunnen de raden hierover schriftelijk bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar
voren brengen en sturen hiervan een afschrift aan het dagelijks bestuur;
h.
zendt het dagelijks bestuur de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch
uiterlijk vóór 1 augustus aan Gedeputeerde Staten.
De inwonerbijdragen, bedoeld in lid 2a van dit artikel, voor de activiteiten bedoeld onder
artikel 5, lid 1, worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar
voorafgaande aan het dienstjaar conform de door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde bevolkingscijfers. De overige bijdragen van de gemeenten en derden worden
bepaald op grond van door het algemeen bestuur vastgestelde tarieven.
Als de begroting en de begrotingswijzigingen de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde
Staten, moet onder lid 2h gelezen worden dat de begroting ter goedkeuring aan
Gedeputeerde Staten wordt toegezonden. Artikel 208 van de Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing.
Op een begrotingswijziging zijn de bepalingen van dit artikel zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing, voor zover die wijziging zal leiden tot een verhoging van de
inwonerbijdragen voorde taken van artikel 5, lid 1. Andere begrotingswijzigingen kunnen
vastgesteld worden door het algemeen bestuur zonder toepassing van lid 2c en 2d van dit
artikel.

Artikel 28 De jaarrekening
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording
af over het door hem gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarrekening en het
jaarverslag, daarbij gevoegd het accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Het
dagelijks bestuur voegt daarbij de stukken bedoeld in artikel 24 lid 2.
De jaarstukken, genoemd in lid 1, voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten, voor zover van toepassing.
In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het
desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de
deelnemende gemeenten, inclusief het accountantsrapport.
Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze
betrekking heeft.
Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder
geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde
Staten.

7.

De vaststelling van de jaarrekening ontlast de leden van het dagelijks bestuur, de directeur
en de controller van het daarin verantwoorde financieel beheer, behoudens later in rechte
gebleken onregelmatigheden.

Artikel 29 Bijdragen gemeenten en derden
1.
2.
3.

De gemeenten betalen de in de begroting geraamde bijdrage in vier gelijke termijnen vooraf.
Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.
De betaling van de activiteiten genoemd onder artikel 5 lid 6 en 7 vindt plaats na declaratie.
Een mogelijk nadelig saldo zoals dat in de jaarrekening is vastgesteld, wordt verrekend met
hiertoe te vormen reserves als bedoeld in artikel 30.

Artikel 30 Reservevorming
Reserves en voorzieningen worden gevormd overeenkomstig de door het algemeen bestuur vast
testellen Nota reserves en voorzieningen.

HOOFDSTUK 8 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING
Artikel 31 Toetreding
1.
2.
3.

Voor de toetreding van een gemeente volstaan de besluiten van het college van die
gemeente. Die toetreding behoeft de instemming van het algemeen bestuur.
Aan de toetreding kan het algemeen bestuur voorwaarden verbinden.
Het algemeen bestuur geeft van elk bericht van toetreding kennis aan de gemeenten en aan
Gedeputeerde Staten.

Artikel 32 Uittreding
1.
Een college van burgemeester en wethouders dat aan de regeling deelneemt kan
overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, niet uittreden uit de
regeling.
2.
Wanneer één of meerdere gemeenten wettelijke taken die niet rechtstreeks toegewezen zijn
aan de GGD wil beleggen bij of wil terugtrekken uit de GGD, wordt een voorstel met de
daarbij behorende kosten ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur

Artikel 33 Wijziging en opheffing
1.
2.

3.
4

5.

6.
7.
8.

Zowel het algemeen bestuur, op voorstel van het dagelijks bestuur, als de colleges van de
deelnemende gemeenten kunnen voorstellen doen tot wijziging van deze regeling.
De regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de colleges, onder
gelijktijdige toestemming van de raden, van tenminste twee derde van de deelnemende
gemeenten, die samen twee derde van het aantal inwoners van het werkgebied omvatten.
Een voorstel daartoe kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door de colleges van
tenminste zes gemeenten.
Als een voorstel als bedoeld in het vorige lid uitgaat van colleges, dienen zij dit in bij het
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur legt het voorstel ter beslissing voor aan de raden
van de gemeenten.
De regeling kan alleen worden opgeheven onder gelijktijdige instelling van een nieuwe
gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, van de Wet
publieke gezondheid.
Opheffing van de regeling geschiedt conform het bepaalde in lid 2 tot en met 4 van dit
artikel.
In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt
daarvoor de nodige regels en voorwaarden in een liquidatieplan.
Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de colleges en de raden gehoord,
vastgesteld.

9.

10.
11.
12.

Het liquidatieplan voorziet in ieder geval in:
a.
de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële
gevolgen van de beëindiging van de regeling;
b.
de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel;
c.
de gevolgen voor de door GGD Drenthe en haar organen gevormde archieven.
Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
Zo nodig blijven de bestuursorganen in functie, ook na het tijdstip van opheffing, totdat de
liquidatie voltooid is.
Het algemeen bestuur brengt elk besluit tot opheffing of wijziging van deze regeling terstond
ter kennis van de gemeenten en Gedeputeerde Staten.

HOOFDSTUK 9 SLOTBEPALING

Artikel 34 Toezending en registratie
1.

2.
3.
4.

Het gemeentebestuur dat daartoe bij de regeling is aangewezen onderscheidenlijk het
bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging maakt de regeling tijdig in alle
deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de
Staatscourant. Artikel 140 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
Het gemeentebestuur van de gemeente Assen is aangewezen als het gemeentebestuur
bedoeld in artikel 26 van de wet.
Het eerste en tweede lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of
opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.
De colleges van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de verwerking van deze
regeling in het gemeentelijk register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.

Artikel 35 Duur van de regeling
De colleges gaan deze regeling aan voor onbepaalde tijd.
Artikel 36 Inwerkingtreding
Deze gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van
Artikel 37 Titel
De regeling wordt aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op

H.A. Vlieg-Kempe
Voorzitter algemeen bestuur

C.M. Eeken
Secretaris algemeen bestuur
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College voor Arbeidszaken

Onderwerp
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting
(WSGO)

Geacht bestuur, geachte directie,
Inleiding
Op 21 mei jl. bent u per brief geïnformeerd over de oprichting van een werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen en de achtergrond daarvan.
In deze
•
•
•
•
•
•
•

brief informeren wij u over:
de naam van de werkgeversvereniging
de lidmaatschapscriteria, dienstverlening en contributie
lid worden van de WSGO
lokale besluitvorming om lid te worden
de tekst van de cao SGO
de uitzondering voor Veiligheidsregio’s
de rol van de VNG

Werkgeversvereniging samenwerkende gemeenschappelijke organisaties
De officiële naam is Werkgeversvereniging samenwerkende gemeenteiijke organisaties. Afgekort
WSGO. De cao gaat “collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke
organisaties” heten, met als afkorting “cao SGO”.
Lidmaatschapscriteria, dienstverlening en contributie
In de bijlage bij deze brief vindt u in een brochure meer informatie over de lidmaatschapscriteria, de
dienstverlening en de contributie. Onderstaand een korte toelichting op deze brochure.
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Lidmaatschapscriteria
In de statuten van de WSGO wordt omschreven welk soort organisaties lid kunnen worden. Dat is
belangrijk omdat aan de hand van deze statuten in de cao wordt omschreven op welke organisaties
de cao van toepassing is. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vereist dat duidelijk uit de
cao blijkt voor wie de cao is.
Dienstverlening
De dienstverlening op het vlak van arbeidszaken aan leden van de WSGO is dezelfde als die van
de VNG aan de gemeenten. In de statuten van de WSGO staat dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke
onderwerpen zoveel mogelijk aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten. De
WSGO vindt het namelijk van belang dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers zowel bij
gemeentelijke organisaties als bij gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn.
Organisaties in de gemeentelijke sector die geen lid worden van de WSGO kunnen geen gebruik
maken van die dienstverlening. In de brochure vindt u informatie over de dienstverlening, zoals het
Klantcontactcentrum en de Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid fora.
Contributie
Voorde hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op basis van de
werknemersomvang van de organisatie. De contributie ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro per
kalenderjaar. In de brochure vindt u hierover ook meer informatie.
Lid worden van de WSGO
De planning is dat aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO kan vanaf 2 december 2019.
Aanmelden kan dan via een aanmeldformulier op de website van de VNG. Zodra aanmelden
mogelijk is, wordt dit bekend gemaakt op de VNG website en de VNG Arbeidsvoorwaarden &
Personeelsbeleid fora.
Op dit moment aanmelden of aanmelden onder een opschortende voorwaarde (bijvoorbeeld indien
u wacht op bestuurlijke goedkeuring) kan niet. Organisaties die zich vanaf 2 december 2019 nog
niet kunnen aanmelden, bijvoorbeeld doordat de interne besluitvorming om lid te worden van de
WSGO nog loopt, kunnen dat in de loop van het jaar 2020 doen.
Lokale besluitvorming om lid te worden
In onze brief van 21 mei jl. hebben wij u geadviseerd om in kaartte brengen hoe uw bestuurlijke
besluitvorming verloopt om lid te kunnen worden van de WSGO. In dat licht adviseren wij u kennis
te nemen van de tekst van uw gemeenschappelijke regeling. In de praktijk blijken regelingen niet
altijd te voorzien in de bevoegdheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling om lid te
worden van een vereniging. Dit zou kunnen betekenen dat artikel 31a (en soortgelijke artikelen
verderop in de wet voor andere samenwerkingsvormen met gemeenten) van de Wet
gemeenschappelijke regelingen van toepassing is.
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In dat geval is het mogelijk dat:
• de regeling moet worden aangepast om in de mogelijkheid te voorzien om lid te worden van
de vereniging;
• de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit moet worden toegezonden
en in de gelegenheid moeten worden gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te
maken;
• lid worden, moet worden besloten door het algemeen bestuur.
De doorlooptijd van deze procedure kan enige weken in beslag nemen.
Daarnaast attenderen wij u erop dat in gemeenschappelijke regelingen soms wordt aangegeven dat
de CAR-UWO geldt voor het personeel in dienst van de gemeenschappelijke regeling. In dat geval
is het raadzaam ook een wijzigingsvoorstel op te nemen over de arbeidsvoorwaarden van het
personeel. U kunt dan verwijzen naarde cao SGO als de opvolger van de CAR-UWO.
De tekst van de cao SGO
De cao SGO is inhoudelijk zoveel mogelijk identiek aan de Cao gemeenten. Een beperkt aantal
artikelen moet echter worden aangepast. Bijvoorbeeld de toepassing van de cao (reikwijdte), de
citeer aanduiding en soortgelijke artikelen. De planning is om de tekst van de Cao SGO uiterlijk 4
december 2019 bekend te maken op de website van de VNG.
Er zijn dus nauwelijks veranderingen in de Cao SGO ten opzichte van de Cao Gemeenten. Toch
adviseren wij u om in handboeken en personeelsregelingen waar mogelijk niet een verwijzing op
artikelniveau naar de Cao SGO op te nemen. Een verwijzing naar de Cao SGO in het algemeen of
een naam van een hoofdstuk is aan te raden.
Veiligheidsregio’s uitgezonderd
Veiligheidsregio’s kunnen nu géén lid worden van de WSGO. De inwerkingtreding van de
normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is formeel tot een nader te bepalen
moment uitgesteld. De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR-UWO
blijft voorde Veiligheidsregio’s vooralsnog bestaan.
Rol van de VNG in de oprichting van de WSGO
De WSGO wordt een zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur. De WSGO wordt conform de wettelijke eisen - opgericht door twee bestuurders van organisaties die ook meteen lid
worden. In het bestuur komen ook twee bestuurders die momenteel in het College van
Arbeidszaken zitting hebben. Daarmee wordt bestuurlijk voorzien in de ambitie om de
arbeidsvoorwaarden zowel bij gemeenten als bij organisaties in de gemeentelijke sector uniform te
houden.
De werkorganisatie van de VNG ondersteunt de oprichting van de werkgeversvereniging. Zodra de
vereniging bestaat, zorgt de werkorganisatie van de VNG voorde inhoudelijke en praktische
ondersteuning. De communicatie van de WSGO verloopt voorlopig via de communicatiekanalen
van de VNG totdat de WSGO een eigen website, e-mailadres en communicatie voorzieningen
heeft. Deze worden ook ondersteund door de VNG werkorganisatie.
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Tot slot
Zodra meer informatie bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Vragen en/of
opmerkingen kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de VNG.
• Telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
• E-mail: info@.vnq.nl
Hoogachtend,
College voor Arbeidszaken van de VNG

L

Janine Jongepier
Secretaris van het College voor Arbeidszaken
Secretaris WSGO in oprichting

Bijlage: Brochure Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
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Werkgeversvereniging
Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties
Lidmaatschapsbrochure
Voor u ligt de lidmaatschapsbrochure van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(verder WSGO). In deze brochure vindt u informatie over:
Het doel van de WSGO
De lidmaatschapscriteria
Het dienstverleningsaanbod
•

De contributie

Het doel van de WSGO
De WSGO wordt opgericht 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 activitei
ten van de vereniging is daarbij 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. De vereniging vindt het namelijk van belang dat de arbeidsvoor
waarden van werknemers bij zowel gemeentelijke organisaties als gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

De lidmaatschapscriteria
Welk type organisatie kan lid worden van de WSGO? In de statuten van de WSGO wordt omschreven welk soort
organisaties lid kunnen worden. Dat is belangrijk omdat aan de hand van de statuten in de cao SCO wordt omschre
ven op welke organisaties de cao van toepassing is. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vereist dat dui
delijk uit de cao blijkt voor wie de cao is gemaakt (de zogenaamde reikwijdte of werkingssfeer). Zo staat in de Cao
Gemeenten dat die cao alléén geldt voor gemeenten.
Welke soort organisaties kunnen lid worden van de WSGO?
Organisaties die lid willen worden, moeten passen binnen één van de drie onderstaande omschrijvingen (lidmaat
schapscriteria). Daarnaast zijn er nog aanvullende lidmaatschapscriteria (zie verderop).
1.

Fusieorganisaties van gemeenten die alle uitvoeringstaken van gemeenten hebben overgenomen terwijl die
gemeenten nog bestaan.
Hierbij gaat het om volledig ambtelijk gefuseerde organisaties.

2.

Organisaties die in opdracht van gemeenten delen van de uitvoeringstaken van een of meer gemeenten volledig
hebben overgenomen.
Hierbij gaat het om organisaties die op onderdelen een ambtelijke fusie hebben uitgevoerd.
Daarbij kan worden gedacht aan bedrijfsuitvoeringstaken zoals ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische- en facili
taire taken die gemeenten gezamenlijk in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling hebben vormgegeven.
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3.

Organisaties die gemeenten op grond van de wet moeten oprichten, of organisaties die (mede) door de
gemeente zijn opgericht om, al dan niet in een samenwerkingsverband, de taken van de gemeente uit te
voeren die al dan niet bij wet aan gemeenten zijn opgedragen.
Hierbij gaat het om verschiiiende type organisaties die door gemeenten (mede) zijn opgericht.
Onderstaand een aantai voorbeeiden in aifabetische voigorde. De opsomming is niet iimitatief.

Welke organisaties vallen onder de 3de categorie?
Onder deze categorie vaiien verschiiiende organisaties, bijvoorbeeid:
Archieven: Gemeenteiijke archieven, regionaie archieven of streek archieven die in de vorm van een
gemeenschappeiijke regeiing tussen gemeenten zijn opgericht. Soms in samenwerking met provincies en

Rijk.
Belastingsamenwerkingen: samenwerkingen tussen gemeenten en/of gemeenten en waterschappen op het
gebied van gemeenteiijke beiasting en waterschapsbeiasting.
Gemeentelijke kredietbanken: organisaties die schuidhuipveriening, inkomensbeheer, sociaie kredietveriening en schuidpreventie regeien voor inwoners van gemeenten.
GGD' en: Gemeenteiijke of Gemeenschappeiijke Gezondheidsdienst is een gezondheidsdienst op basis
van een gemeenschappeiijke regeiing tussen meerdere gemeenten.
Omgevingsdiensten: Gemeenschappeiijke regeiingen die in opdracht van gemeenten en provincies onder
andere voor vergunningveriening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van miiieu zorgen.
Regionale samenwerkingen: organisaties waarin gemeenschappeiijke beiangen van gemeenten worden
behartigd op het gebied van bijvoorbeeid subsidies, grensoverschrijdende samenwerking, economische
ontwikkeiing en arbeidsmarkt, mobiiiteit, ruimteiijke ontwikkeiing en voikshuisvesting, ieefbaarheid en voor
zieningen, zorg en weizijn, jeugd en onderwijs, cuituur; - recreatie en toerisme, etc.
Reinigingsdiensten: organisaties die de inzameiing en verwerking van het huishoudeiijk en grof afvai verzorgen.
Wet sociale werkvoorziening en/of de Participatiewet: organisaties die uitvoering geven aan de Wsw en/of
de Participatiewet.
Aanvullende lidmaatschapscriteria
Naast de drie omschrijvingen geiden nog de voigende eisen om iid te kunnen worden:
1.

in gevai van een samenwerkingsverband dienen de deeinemende organisaties voorten minste de heift of
meer te bestaan uit gemeenten, dan wei dienen gemeenten in overwegende mate de kosten van de organi
satie te dragen, of

2.

in gevai van rechtspersonen met aandeeihouders, dient ten minste de heift of meer van de aandeien in die
rechtspersoon in eigendom toe te behoren aan één of meer gemeenten, of

3.

in gevai van rechtspersonen zonder aandeeihouders dient de bestuuriijke zeggenschap binnen de rechts
persoon in overwegende mate bij gemeenteiijke bestuurders te iiggen.

Aanmelden voor het lidmaatschap
Voordat een organisatie zich aanmeidt voor het iidmaatschap van de WSGO, moet de organisatie eerst zeif
beoordeien of deze past binnen de hiervoor genoemde iidmaatschapscriteria.
Een organisatie kan zich aiieen aanmeiden ais een daartoe bevoegde functionaris van de organisatie de aanmeiding ondertekent. Aanmeiden kan via een aanmeidformuiier op de website van de VNG vanaf 2 december
2019. Zodra de website van de WSGO kiaar is, kan het aanmeiden daar piaatsvinden.
Organisaties die zich in 2019 nog niet kunnen aanmeiden doordat bijvoorbeeid de interne besiuitvorming om
iid te worden van de WSGO nog ioopt, kunnen dat in 2020 doen.
Het bestuur van de vereniging neemt een aanmeiding voor iidmaatschap in behandeiing en besiist vervoigens
over de toeiating of weigering ais iid van de vereniging.
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Het dienstverleningsaanbod
De WSGO is een zelfstandige werkgeversvereniging. Voor de ondersteuning maakt de vereniging gebruik van
de werkorganisatie van de VNG. Daarmee heeft de vereniging een solide partner op het gebied van cao onderhandelingen, kennis, voorlichting, netwerken en inkoop.
Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de WSGO geeft organisaties diverse voordelen. Zo worden de arbeidsvoorwaardelijke
belangen behartigd en kunnen leden gebruikmaken van diensten waarvoor veelal geen bijkomende kosten
hoeven te worden betaald. Het lidmaatschap van de WSGO biedt leden:
1.

De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

2.

Beantwoording van vragen via het Klantcontactcentrum

3. Actuele informatievoorziening en ondersteuning werkgeverschap
4. Toegang tot de ALV en P&O netwerken
5. Toegang tot bijeenkomsten en informatie van het A&O fonds gemeenten
6.

Mogelijkheid tot aansluiting bij het LKOG

7.

Mogelijkheid tot aansluiting bij LAAG

8.

Mogelijkheid tot aansluiting bij het collectieve zorgverzekeringscontract

9.

Mogelijkheid tot aansluiting bij HR21

Onderstaand worden deze diensten uitgewerkt.
Welke diensten krijgt een lid van de WSGO?
Organisaties die lid worden van de WSGO kunnen gebruik maken van de volgende diensten:
1.

Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
De WSGO sluit namens de leden de Cao SCO af met de vakbonden. De Cao SCO is inhoudelijkzoveel
mogelijk identiek aan de Cao Gemeenten. Het doel van de vereniging is immers om op arbeidsvoorwaarde
lijk vlak aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten.
Als lid van de vereniging heeft u invloed op de koers van de Cao SCO en de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt
u door middel van ledenraadplegingen betrokken bij het gehele proces rondom de cao onderhandelingen
voor de Cao SCO vanaf 1 januari 2021. De eerste Cao SCO die eindigt per 31 december 2020 is een gege
ven. Daarover vindt geen ledenraadpleging meer plaats.

2.

Beantwoording van vragen via het Klantcontactcentrum
Vragen over de Cao SCO, HRM-onderwerpen, arbeids- en sociaalrechtelijke wetgeving in relatie tot de cao
worden voor u beantwoord via het Klantcontactcentrum (KCC). Het KCC is doordeweeks van 8:30 uur tot
17:00 uur bereikbaar per telefoon en email. Zodra het telefoonnummer en het emailadres bekend zijn,
worden deze gepubliceerd. Wordt u géén lid van de WSGO, dan kunnen vragen over de cao SCO en
andere arbeidsvoorwaarden niet worden beantwoord.

3. Actuele informatievoorziening en ondersteuning werkgeverschap
Als lid van de vereniging heeft u toegang tot actuele informatie over de arbeidsvoorwaarden in de sector.
Zo wordt voor de vereniging een website ingericht: www.wsgo.nl . Op deze website komt ook informatie
over de vereniging zelf, zoals de statuten, het bestuur, de leden en een aanmeldformulier. Het streven is om
uiterlijk eind maart 2020 de website gereed te hebben. Tot die tijd kunt u actuele informatie over ontwikke
lingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de oprichting van de WSGO vinden op www.vng.nl.
Via de website wordt zorggedragen voor goede informatievoorziening via koppelingen met de website van
de VNG en www.caogemeenten.nl . Daarmee dragen we bij aan eenduidige informatievoorziening over
arbeidsvoorwaarden die zowel voor gemeenten als gemeentelijke organisaties grotendeels hetzelfde zijn.
Ook ontvangt u ledenbrieven over actuele onderwerpen omtrent de Cao SCO.
4.

Toegang tot de ALV en P&O netwerken
Als lid heeft u toegang tot de Algemene Ledenvergadering van de vereniging die minimaal één keer per
jaar wordt gehouden. Daarmee beslist u mee over de begroting, de contributie, benoeming van bestuur
ders en de koers van de vereniging. Elke organisatie heeft daarbij één stem.
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Daarnaast kan uw organisatie zich aansluiten bij de P&O netwerken die al in de gemeentelijke sector actief
zijn. Zo krijgt u als lid van de WSGO toegang tot de VNG Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid fora:
• Lerend Werken
Normalisering rechtspositie Ambtenaren
Werkgeversforum gemeenten
Op deze wijze wordt kennis breed gedeeld tussen gemeenten en gemeentelijke organisaties.
5.

Toegang tot bijeenkomsten en informatie van hetA&O fonds gemeenten
Als lid van de WSGO heeft u toegang tot bijeenkomsten en informatie van het A&O fonds gemeenten. Het
A&O fonds Gemeenten is zowel partner van gemeenten als gemeentelijke organisaties bij organisatievraag
stukken en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het initieert en stimuleert initiatieven om
gemeenten en gemeentelijke organisaties te versterken. Meer informatie kunt u vinden op www.aeno.nl.

6.

Mogelijkheid tot aansluiting bij het LKOG
Aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG)
is kosteloos voor leden van de WSGO. De LKOG is een door het College voor Arbeidszaken van de VNG
ingestelde externe commissie die als taak heeft het bevoegd gezag van gemeenten, gemeentelijke instel
lingen, provincies en waterschappen te adviseren in het kader van klachten over ongewenst gedrag in de zin
van de Arbeidsomstandighedenwet.
De WSGO brengt wel de kosten die verbonden zijn aan de behandeling van een klacht door de LKOG in
rekening bij de organisatie die is aangesloten bij de commissie. Meer informatie over de LKOG vindt u op
www.vng.nl. Zodra de website van de WSGO gereed is, vindt u de informatie daar.

7.

Mogelijkheid tot aansluiting bij LAAC
Aansluiting bij de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie (LAAC) is kosteloos voor leden van de WSGO.
Voor het overleg tussen gemeentelijke organisaties en lokale vakorganisaties (Lokaal overleg) is een lande
lijk werkende lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) ingesteld. De LAAC kan advies uitbrengen of
een bindende uitspraak doen in gevallen waarin het lokaal georganiseerd overleg niet tot de verplichte
overeenstemming kan komen. Uw organisatie dient dan wel aangesloten te zijn bij de LAAC.
Kosten van advies en de uitspraak komen wel voor rekening van het lid. Meer informatie over het LAAC
vindt u op www.vng.nl. Zodra de website van de WSGO gereed is, vindt u de informatie daar.

8.

Mogelijkheid tot aansluiting bij het collectieve zorgverzekeringscontract
Als lid van de WSGO kunt u meeliften op het collectieve zorgaanbod dat door de VNG, IPO en UvW is uit
gezócht. Dit wordt via de VNG geregeld aangezien veel organisaties eerder door middel van een aansluitingsovereenkomst bij de VNG binding hadden met het collectieve zorgcontract.
Voor de collectieve zorgverzekering is met drie verzekeraars een contract afgesloten: CZ, IZA en Menzis.
Meer informatie vindt u op www.collectiefzorgaanbod.nl .

9.

Mogelijkheid tot aansluiting bij HR21
HR21 is het sectorale functiewaarderingssysteem voor gemeenten en gemeentelijke organisaties. HR21 is
eigendom van de VNG, die de exploitatie heeft gegund aan het samenwerkingsverband BuitenhekPlus en
Leeuwendaal. Als lid van de WSGO wordt ook uw belang vertegenwoordigd bij inhoudelijke aanpassingen
in de normfuncties en waarderingen. Meer informatie kunt u vinden op www.hr21.nl .
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De contributie van de WSGO
In de statuten van de vereniging is bepaald dat de leden per kalenderjaar een contributie zijn verschuldigd.
Ook is geregeld dat voor de hoogte van de contributie een staffel wordt gehanteerd op basis van de werknemersomvang van de leden.
Het bedrag van de verschuldigde contributie wordt, op voorstel van het bestuur van de WSGO, vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering. Totdat de contributie door de ALV is vastgesteld, geldt de contributie
zoals deze door de oprichters van de vereniging wordt vastgesteld.
Dit betekent dat voor het lidmaatschap van de WSGO voor het jaar 2020 moet worden uitgegaan van de onder
staande werknemersstaffel met bijbehorende contributie. Organisaties die in de loop van 2020 lid worden, zijn
vooralsnog het gehele contributiebedrag verschuldigd. In het huishoudelijk reglement van de WSGO kunnen
hier nadere regels voor worden vastgesteld.
Werknemersstaffel en contributie hoogte
Werknemersomvang organisatie

Contributie in euro's in 2020

Van 1 tot 50 werknemers

1.000

Van 50 tot 100 werknemers

1.500

Van 100 tot 250 werknemers

2.000

Van 250 tot 500 werknemers

2.500

500 werknemers of meer

3.000

Waarom een werknemersstaffel?
Er is gekozen voor een contributiestelsel gekoppeld aan de werknemersomvang omdat dit voor organisaties
een werkbaar criterium is. Bij aanmelding voor het lidmaatschap voor het jaar 2020 wordt organisaties gevraagd
om de werknemersomvang op het moment van aanmelden. Voor de jaren 2021 en verder wordt een vast peilmoment gehanteerd om de werknemersomvang op te vragen voor de contributie.
Wat is een werknemer voor de contributie?
Een werknemer is een medewerker met een arbeidsovereenkomst met de werkgever.
Als werknemer telt niet mee voor de berekening van de contributie bijvoorbeeld:
Een persoon met een werkervaringsplaats;
Een stagiaire;
Een payroll medewerker;
•

Een uitzendkracht
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
De onbezoldigd ambtenaar die is aangewezen op grond van artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en
artikel 1, onder b tot en met f van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
De werknemer die een indicatie heeft of had voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan in dienst
is van de werkgever (met uitzondering van de geïndiceerde die in dienst is van de werkgever in het kader
van begeleid werken in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening).
Ingehuurde freelancers, ZZP'ers, vrijwilligers, etc.
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