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Ja, zienswijze door gemeenteraden vereist:
Wanneer: zo spoedig mogelijk.
Binnen begroting Holland Rijnland
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Onderwerp:
Aansluiten werkgeversvereniging niet-gemeenten
Beslispunten:
Aan te sluiten bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten,
onder voorbehoud van instemmende zienswijzen van de raden van de deelnemende
gemeenten.
Inleiding:
Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking waarbij ambtenaren onder een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht
komen te vallen. Als gevolg hiervan heeft de VNG besloten om niet-gemeenten, zoals
gemeenschappelijke regelingen, niet meer aan te laten sluiten bij de VNG. Daartoe zal
een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten worden opgericht die verantwoordelijk
wordt voor de cao-afspraken met de werknemers. Voor Holland Rijnland betekent dit dat
het vanaf 1 januari 2020 geen lid meer zal zijn van de VNG maar aan zal sluiten bij de
nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten.
Om de rol van werkgever goed in te vullen is lidmaatschap van een
werkgeversvereniging, specifiek voor niet-gemeenten, voor Holland Rijnland gewenst.
Beoogd effect:
Het beoogde effect is dat Holland Rijnland door aan te sluiten bij de nieuwe
werkgeversvereniging ook aansluit bij de door die werkgeversvereniging af te sluiten cao.
De verwachting is dat de cao van de VNG gelijk zal zijn aan die van de nieuwe
werkgeversvereniging.
Argumenten:
1.1 Goed werkgeverschap
Holland Rijnland kan door aan te sluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging haar rol als
goed werkgever beter invullen dan wanneer er geen lidmaatschap van een
werkgeversvereniging zou zijn. Omdat Holland Rijnland per 1 januari 2020 zich voor
aansluiten bij de cao niet meer kan wenden tot de VNG, is aansluiting bij de nieuwe op te
richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten gewenst. (zie bijlage 1, ledenbrief
VNG). Uit oogpunt van een heldere rechtspositie voor zowel werkgever als werknemer is
aansluiten bij de werkgeversvereniging voor de hand liggend omdat de cao door de op te
richten werkgeversvereniging afgesloten zal worden.

Kanttekeningen/risico’s:
Risico’s zijn niet aanwezig, betreft vooral een formele en juridische wijziging die aan de
directe positie van werkgevers en werknemers inhoudelijk niet veel zal veranderen.
Financiën:
De financiële gevolgen zijn beperkt. Het lidmaatschap van de VNG (nu circa € 12.000,-peer jaar) wordt als het ware ingeruild voor die van de nieuw op te richten
werkgeversvereniging. Per saldo zal dat naar verwachting een kleine verhoging van de
bijdrage betekenen die binnen de begroting van Holland Rijnland kan worden
opgevangen.
Planning:
Verwacht wordt dat de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging tijdig rond zal zijn
waarna aansluiting definitief kan worden met een DB-besluit. Het AB-besluit kan nu onder
voorbehoud van instemming door de raden genomen worden. Een zienswijzeverzoek aan
de raden is reeds verstuurd.
Communicatie:
Dit besluit zal gecommuniceerd worden naar de OR en naar de werknemers.
Evaluatie:
n.v.t.
Bijlagen:
06b Ledenbrief WNRA
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