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Wettelijke basis
Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 8a van de Gemeenschappelijke regeling 
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren,

Onderwerp
Zienswijze op deelneming van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland 
Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen

Gevraagd besluit
1. Kennisnemen van het besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst 

Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid van 4 juli 2019 om deel te nemen in de werkgeversvereniging 
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

2. Geen wensen en bedenkingen bekend te maken aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging 
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

Inleiding
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Via het 
lidmaatschap van de 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. Door bij deze vereniging aan te sluiten wordt het voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen, zoals de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J), mogelijk 
eveneens de Cao gemeenten te gaan volgen met ingang van 1 januari 2020. In de bijgevoegde brief (bijlage 
5) van de VNG van 21 mei 2019 is een uitgebreide toelichting opgenomen op het bovenstaande.

Het algemeen bestuur van DG&J heeft op 4 juli 2019 besloten (bijlage 4) te gaan deelnemen in de 
genoemde werkgeversvereniging. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor 
dat dit voornemen of ontwerpbesluit dient te worden toegezonden aan de gemeenteraden teneinde hen in de 
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het algemeen bestuur.

Beoogd effect
DG&J volgt op dit moment de rechtspositie van het personeel in dienst van de gemeente Dordrecht. Door 
deel te nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen wordt bereikt 
dat DG&J vanaf 1 januari 2020 zijn medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden kan blijven bieden als in de 
Cao gemeenten. Daarmee blijft tevens sprake van een uniforme rechtspositie binnen de Drechtsteden.

Argumenten
2.1 Ambtenaren verhuizen op 1 januari 2020 van het ambtenarenrecht naar het "normale" private 

arbeidsrecht.
Door de oprichting van deze werkgeversvereniging kan de DG&J na de in werking treden van de Wet 
normalisering rechtspostie ambtenaren (Wnra) haar medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven 
bieden als in de Cao gemeenten. 



2.2 De (deelneming in de) werkgeversvereniging is nodig omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid 
(meer) kunnen zijn van de VNG
De Cao Gemeenten door door de VNG alleen worden afgesloten voor de eigen leden, de gemeenten. 
Eerder had de VNG aangegeven dat niet-gemeenten zich bij de Cao Gemeenten konden aansluiten 
met een aansluitingsovereenkomst. Zo'n overeenkomst had DG&J daarom eind vorig jaar gesloten. De 
VNG concludeert nu echter dat een aansluitingsovereenkomst bij nader inzien onvoldoende zekerheid 
biedt over de volledige doorwerking van de Cao Gemeenten.

Kanttekeningen
Geen

Financiën
n.v.t.

Uitvoering
n.v.t.

Communicatie
Gelet op de datum van inwerkingtreding van de Wnra (1 januari 2020) is gevraagd uiterlijk 4 oktober 2019 te 
reageren. Eventuele wensen en bedenkingen kunnen dan nog worden betrokken bij de besluitvorming van 
het algemeen bestuur van 14 november 2019. 
De raadsvergadering waarin dit voorstel behandeld kan worden vindt plaats op 17 oktober, de 
commissievergadering op 3 oktober. Na de commissievergadering van 3 oktober 2019 zal daarom een 
bericht onder voorbehoud over het afzien van wensen en bedenkingen aan de DG&J gezonden worden.

Duurzaamheid
n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,  de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke

Bijlagen 
- ontwerp raadsbesluit
- concept-brieven aan DG&J
- aanbiedingsbrief DG&J d.d. 8 juli 2019 inzake deelneming in de werkgeversvereniging voor 

gemeenschappelijke regelingen
- besluit van het algemeen bestuur van de DG&J van 4 juli 2019 inzake deelneming in de 

werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
- brief van de VNG van 21 mei 2019 inzake oprichting werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke 

regelingen (niet-gemeenten)
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