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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorstel van de GGDrU om lid te 
worden van de WSGO. 
2. Geen wensen en bedenkingen te uiten op voorgenomen besluiten van andere 
gemeenschappelijke regelingen (die op dit moment de CAR UWO volgen) om lid te worden van de 
WSGO. 
 
Samenvatting 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. In dit 
kader wordt de CAR-UWO (de huidige gemeente CAO) vervangen door de nieuwe CAO Gemeenten. 
Om de nieuwe cao Gemeenten van toepassing te laten zijn op de medewerkers van GGDrU moet 
GGDrU lid worden van de WSGO. Het doel van de vereniging is om op arbeidsvoorwaardelijk vlak 
aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten. Het lidmaatschap van een vereniging, dus ook deze 
WSGO, vereist een besluit van het algemeen bestuur. Conform de afspraken in de 
gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur u in de gelegenheid om een zienswijze op dit 
voorgenomen besluit te geven.  
 
Bijlagen 
 

1. Aanbiedingsbrief GGDrU 6 november 2019 
2. Oplegnotitie Algemeen Bestuur GGDrU 
3. Brief van de VNG 21 mei 2019 
4. Brief van de VNG 21 oktober 2019 
5. Brief van de VNG 30 oktober 2019 
6. Lidmaatschapsbrochure WSGO 
7. Brief aan GGDrU met zienswijze 

  

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze op voorstel tot lidmaatschap GGD regio Utrecht (GGDrU) aan de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
28 januari 2020

Commissie

Portefeuillehouder
H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel
Sociaal Domein

E-mail opsteller
stephan.mellegers@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller
0346254746

Registratie nummer
Z/19/174322-VB/19/95634



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Vervanging van de CAR-UWO in de nieuwe CAO Gemeenten per 1 januari 2020.  
 
Argumenten 
Door lid te worden van de WSGO kunnen gemeenschappelijke regelingen, zoals de GGDrU, hun 
medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao gemeenten. Dit is een 
technische constructie die door de VNG wordt geadviseerd. 
 
Vooralsnog is alleen het verzoek van de GGDrU binnengekomen. De verwachting is dat er nog meer 
gemeenschappelijke regelingen met een dergelijk verzoek komen. Voorgesteld wordt voor dergelijke 
verzoeken ook geen wensen en bedenkingen te uiten. Eventuele andere verzoeken kunnen door het 
college ter uitvoering van dit raadsbesluit worden afgehandeld. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Na uw besluit sturen we de zienswijze aan de GGDrU. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting. Het bedrag voor 
het lidmaatschap (voor de gehele GGDrU) is € 3.000,-. 
 
 
 
17 december 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester


