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1 Brief GGD over voornemen aan te sluiten bij
werkgeversvereniging

Onderwerp
Voornemen GGD lidmaatschap werkgeversvereniging
Gevraagd besluit
De raad besluit
1. in te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe

Wat willen wij hiermee bereiken?
Met dit voorstel willen we de GGD informeren over het standpunt van uw raad. De GGD vraagt in
haar brief een eventuele zienswijze te geven op het voornemen van het Algemeen Bestuur van de
GGD Drenthe om lid te worden van de nieuw op te richten werkgeversvereniging.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Tot op heden zijn de medewerkers van de GGD ambtenaren in de zin van de ambtenarenwet. Per
1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dan
wordt de rechtspositie van de medewerkers geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de van
toepassing zijnde CAO. De VNG is voornemens een werkgeversvereniging op te richten voor nietgemeenten, zoals de GGD. Door daarbij aan te sluiten hoeft de GGD niet zelf de onderhandelingen
te voeren voor een nieuwe CAO. Aangenomen wordt dat de nieuwe werkgeversvereniging zoveel
mogelijk zal aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden van de CAO gemeenten.
Wat ging er aan vooraf
De GGD is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid van de colleges van alle
Drentse gemeenten. 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 artikel 61 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast voert
GGD Drenthe die taken uit die door het Rijk aan de GGD worden opgedragen. De medewerkers
van de GGD worden aangemerkt als zijn ambtenaren. Vanaf 1 januari 2020 verandert ook voor
hen het wettelijk kader omtrent hun rechtspositie. In de brief van de GGD is hierover meer
informatie opgenomen.

Hoe informeren we de inwoners?
Het betreft een interne aangelegenheid van de GGD Drenthe. Burgerparticipatie is hierbij niet aan
de orde.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Uitvoering ligt bij GGD Drenthe.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Financiering van de GGD is geregeld door middel van een periodieke bijdrage van haar
deelnemers.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 10
Betreft: reactie op het voornemen van de GGD om lid te worden van een werkgeversvereniging.
Raadsvoorstel Voornemen GGD lidmaatschap werkgeversvereniging
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging Op 1 januari 2020 is de arbeidsrechtelijke positie van de medewerkers van de GGD niet meer
geregeld via de Ambtenarenwet. Zij vallen dan onder het Burgerlijk Wetboek. De GGD gaat als GR niet
automatisch mee met de CAO van gemeenten.
Door lid te worden van de werkgeversvereniging niet-gemeenten worden drie belangrijke zaken geborgd:
- een soepele overgang van rechtspositieregelingen van de omgevingsdienst conform de Wnra;
- geen overgangsperiode en complexe en kostbare onderhandelingstrajecten;
- een blijvende en gegarandeerde binding met de cao gemeenten.

B E S L U I T:
De raad besluit
1. in te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe

Vries, 25 februari 2020
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drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

