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Kernboodschap Per 1 januari is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA) in 

werking getreden. Deze wet geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen. De 

VNG heeft hiervoor een werkgeversvereniging opgericht (WSGO).  Deze 

organisatie gaat collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten, zoals die ook voor 

de gemeenten worden overeengekomen. Cocensus beoogt zich bij de WSGO aan 

te sluiten, maar daarvoor is het noodzakelijk dat de Gemeenschappelijke Regeling 

(GR) dit toestaat. De voorgestelde eerste wijziging voorziet hierin. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over de 

gevraagde toestemming om de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 te 

wijzigen waardoor Cocensus in staat wordt gesteld deel te nemen aan een 

werkgeversorganisatie. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College 

d.d. 7 januari 2020 

Het college stelt de raad voor 

1. Het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, tweede lid van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen, te besluiten tot de 1e wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020. 

2. Geen wensen en bedenkingen te uiten op het voorgenomen besluit van de Gr 

Cocensus om lid te worden van de op te richten WSGO. 

 

      de secretaris,                                      de burgemeester, 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. Het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, tweede lid 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen, te besluiten tot de 1e 

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 

2. Geen wensen en bedenkingen te uiten op het voorgenomen besluit van de 

GR Cocensus om lid te worden van de op te richten WSGO. 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Per 1 januari is de Wetnormalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA) in werking getreden. Het 

burgerlijk recht wordt dan van toepassing op de arbeidsverhoudingen zoals een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bestaande arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO 

wordt vervangen door de CAO gemeenten, afgesloten door de VNG als werkgeversverenging van de 

gemeenten. Gemeenschappelijke Regelingen zijn geen lid van de VNG. De CAO gemeenten is daarom 

niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regelingen. In verband hiermede richt de VNG een 

werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) op, die een gelijke CAO 

voor die samenwerkende organisaties kan afsluiten. Daarmee wordt een rechtspositie gecreëerd die 

materieel gelijk is aan de situatie van voor 1 januari 2020. Een GR kan uitsluitend toetreden tot deze 

werkgeversvereniging als de Gemeenschappelijke Regeling hiertoe de mogelijkheid biedt. De huidige 

regeling biedt deze mogelijkheid niet. Daarom wordt voorgesteld deze mogelijkheid in de regeling op 

te nemen.  

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen, te besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Cocensus 2020 

2. Geen wensen en bedenkingen te uiten op het voorgenomen besluit van de GR Cocensus om 

lid te worden van de op te richten WSGO. 
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3. Beoogd resultaat 

De GR Cocensus in staat stellen zich aan te sluiten bij de op te richten werkgeversorganisatie van de 

VNG voor samenwerkende organisaties. 

 

 

4. Argumenten 

Na inwerkingtreding van de WRNA sluit de VNG, als werkgeversorganisatie van de gemeenten, een 

CAO af. Deze is niet van toepassing op Gemeenschappelijke Regelingen, terwijl de gemeente er wel 

belang bij heeft dat er gelijke CAO voorwaarden worden gecreëerd voor medewerkers die bij een 

gemeenschappelijke regeling in dienst zijn. Dit is mogelijk door Cocensus de mogelijkheid te beiden 

aan te sluiten bij de werkgeversvereniging die de VNG voor samenwerkende organisaties opricht.  

De Gemeenschappelijke Regeling dient deze mogelijkheid te bieden. Daarom wordt voorgesteld de 

GR op dit punt te wijzigen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en 

bedenkingen in te brengen bij een voorgenomen lidmaatschap.  
 

Inhoudelijke wijzigingen 

 

Artikel 8a wordt toegevoegd: 

 

1. Het algemeen bestuur besluit slechts tot deelneming in een werkgeversvereniging, indien dat 

in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te 

dienen belang. 

2. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de 

gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te 

brengen. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is het noodzakelijk dat een meerderheid van 

de deelnemende gemeenten instemt met de voorgestelde wijzigingen. Indien hiermee niet (in 

meerderheid) wordt ingestemd is het alternatief dat de GR eigen arbeidsvoorwaarden gaat 

vaststellen, die kunnen afwijken van de gemeentelijke cao. Hierdoor kan een verschil in 

arbeidsvoorwaarden ontstaan voor medewerkers die bij de gemeenten in dienst zijn en 

Medewerkers die voor de gemeenschappelijke regeling werken. 

 

 

6. Uitvoering 

Beoogd is dat na wijziging van de GR Cocensus deelneemt aan de op te richten  WSGO 
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7. Bijlage 

1. 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 

 

 

 

 

 


