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Onderwerp
1e wijziging GR BghU 2020 en deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging SGO
Geacht college,
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna Wnra) in werking getreden. De GR
BghU volgde tot 1 januari 2020 de rechtspositie gemeente Utrecht, gebaseerd op de arbeidsvoorwaardenregeling
CAR/UWO. Met de inwerkingtreding van de Wnra is echter de arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO vervangen
door de cao Gemeenten. Daarnaast is door de gemeente Utrecht een personeelshandboek opgesteld, waarin
aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn uitgewerkt. De GR BghU heeft het personeelshandboek dat is opgesteld
door de gemeente Utrecht (integraal) overgenomen. Ten aanzien van de cao Gemeenten geldt dat deze namens
de werkgevers is afgesloten door de VNG. Het lidmaatschap van de VNG staat echter niet open voor andere aan
gemeenten gelieerde organisaties, zoals GR BghU. Daarom heeft de VNG besloten tot het oprichten van de
Werkgeversvereniging SGO. Deze vereniging sluit met de vakbonden een cao af die, wat arbeidsvoorwaarden
betreft, overeenkomt met de cao Gemeenten. Door het lidmaatschap van deze vereniging zijn de aangesloten
organisaties gebonden aan die cao en ontstaat dezelfde situatie als bij gemeenten.
1e wijziging GR BghU 2020
Op grond van artikel 64a, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het bestuur van een
bedrijfsvoeringsorganisatie bevoegd te besluiten tot het lidmaatschap van (onder andere) een vereniging indien
de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden
geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Om deze reden is een voorstel gedaan
om de GR BghU aan te passen; door toevoeging van artikel 33, lid 12 is het bestuur van de BghU vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe GR bevoegd om te besluiten lid te worden van de WSGO.
Deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging SGO
Artikel 64a, tweede lid Wgr schrijft voor dat een dergelijk besluit pas kan worden genomen nadat de raden van de
deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap in de gelegenheid zijn
gesteld hun wensen en bedenkingen ten aanzien van het ontwerpbesluit ter kennis van het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen.

Wij vragen uw college om:
1.

In te stemmen met de wijziging van de GR BghU 2020. Om dit besluit te kunnen nemen dient u op grond
van artikel 61, tweede lid Wgr eerst van uw raad toestemming te krijgen om in te stemmen met het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

Zodra hiertoe de besluiten door alle deelnemers zijn genomen zal de gemeente Utrecht zorg dragen voor de
publicatie van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in de Staatscourant en de toezending van de regeling
aan gedeputeerde staten van de provincie.

2.

Uw raad in de gelegenheid te stellen om zoals artikel 64a, tweede lid Wgr voorschrijft zijn wensen en
bedenkingen met betrekking tot het ontwerpbesluit van de BghU om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) kenbaar te maken.

Als er door geen van de deelnemers van de GR BghU wensen en bedenkingen m.b.t. het lidmaatschap WSGO zijn
geuit, wordt dit besluit van het bestuur van de BghU - na inwerkingtreding van de wijziging van de GR BghU definitief en kan de feitelijke inschrijving bij de WSGO plaatsvinden.
Graag ontvangen wij een afschrift van de genomen besluiten.
Hoogachtend,
Het bestuur, namens deze,
De secretaris,

M. Vrisou van Eck

Bijlagen
1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 20201e wijziging;
2. Ontwerpbesluit van het bestuur van de BghU om lid te worden van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

