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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. Het college toestemming te verlenen tot (eerste) wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling van de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (GR 
BghU). 

2. Geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het ontwerpbesluit 
lidmaatschap WSGO bij het bestuur van de BghU.          

 
Samenvatting 
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 arbeidsvoorwaarden-regeling 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. 
 
Bijlagen 
 
 

1. Aanbiedingsbrief wijziging GR en lidmaatschap WSGO voor gemeenten 
2. Bijlage 1. GR BghU 2020 (eerste wijziging) 
3. Bijlage 2. Ontwerpbesluit BghU Lidmaatschap WSGO 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
1e wijziging GR BghU 2020 en deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging 
SGO 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
14 juli 2020 
 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Financiën 
 
E-mail opsteller 
Natascha.Toxopeus@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254313 
 
Registratie nummer 
Z/20/183075-VB/20/96126 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 2 van 3 96
12

6_
1/

W
J2

 

 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna Wnra) in werking 
getreden. De gemeenschappelijke regeling van de Belastingsamenwerking gemeenten & 
hoogheemraadschap Utrecht (GR BghU) volgde tot 1 januari 2020 de rechtspositie gemeente 
Utrecht, gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden-regeling 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. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Dit betreft een eerste wijziging op de gemeenschappelijke regeling van de Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020.  
 
Argumenten en kanttekeningen 
 
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 (WSGO) 
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. 
 
Wensen of bedenkingen met betrekking tot ontwerpbesluit WSGO  
Er is geen aanleiding om wensen of bedenkingen kenbaar te maken, derhalve adviseren wij af te zien 
van het indienen van wensen of bedenkingen met betrekking tot het ontwerpbesluit lidmaatschap 
WSGO bij het bestuur van de BghU. Wij verwijzen hierbij ook naar het raadsbesluit van 28 januari 
2020,  waarbij u in het kader van een verzoek van de GGDrU om lid te worden  van de WSGO, 
waartegen geen wensen en bedenkingen zijn ingediend,  tevens heeft besloten 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. 
 
Communicatie 
 
1e wijziging GR BghU 2020 
De gemeente Utrecht zal zorgdragen voor de publicatie van de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling in de Staatscourant en de toezending van de regeling aan gedeputeerde staten van de 
provincie. 
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Deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging SGO (WSGO) 
Als er door geen van de deelnemers van de GR BghU wensen en bedenkingen met betrekking tot 
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. 
  
Financiën, risico’s en indicatoren 
De wijziging van de GR en deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging SGO zelf brengen geen 
nieuwe financiële risico’s met zich mee.  
 
 
 
 
19 mei 2020 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
drs. F.J. Halsema    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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