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Samenvatting

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De huidige
arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wordt vervangen door de CAO-gemeenten. Medewerkers van
gemeenschappelijke regelingen vallen niet automatisch onder deze CAO. Om dit wel mogelijk te maken dienen de
GR-en lid te worden van een werkgeversvereniging voor gemeentelijke GR-en. De raad dient zijn zienswijze
hierover te geven. Voorgesteld wordt het algemeen standpunt in te nemen dat voor alle GR-en waaraan de
gemeente Beuningen deelneemt, er geen aanleiding bestaat wensen en/of bedenkingen in te dienen.

Besluit om

1. geen wensen en/of bedenkingen te uiten op voorgenomen besluiten van gemeenschappelijke regelingen
waaraan de gemeente Beuningen deelneemt om lid te worden van de werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen;
2. de algemeen besturen van deze gemeenschappelijke regelingen te informeren over uw zienswijze.

Inleiding

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De huidige
arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wordt vervangen door de cao-gemeenten. De cao-gemeenten is
afgesloten door de VNG. Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) mogen na inwerkingtreding van de Wnra
niet meer vertegenwoordigd worden door de V.N.G.
Gevolg is dat de cao-gemeenten na 1 januari 2020 niet van toepassing is op de medewerkers van GR-en. Om
dit juridisch mogelijk te maken, is een werkgeversvereniging gemeentelijke GR-en opgericht Voordat een GR
kan toetreden tot deze werkgeversvereniging, moet zij de deelnemende gemeenten de mogelijkheid bieden
om hun wensen en/of bedenkingen te uiten tegen een voorgenomen besluit tot lidmaatschap. Vanwege de
technische aard van deze ontwikkeling stellen wij u voor een algemeen standpunt in te nemen dat er geen
aanleiding is om wensen en/of bedenkingen in te dienen bij GR-en waaraan onze gemeente deelneemt.
Wettelijke grondslag

In artikel 31a en 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is bepaald dat de deelnemende raden
in de gelegenheid worden gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij deelneming in een
vereniging. De besluitvorming over toetreding is voorbehouden aan het A.B. van de betreffende GR.
Beoogd effect

Gemeentelijke GR-en kunnen hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden aanbieden als in de caogemeenten.

Argumenten

1.1

Het betreft een technische aanpassing om GR-medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven
zoals die ook gelden voor medewerkers van gemeenten.
De GR-en die het betreft zijn de ODRN, de GGD, de MGR (iRvN, Werkbedrijf) en BVO DRAN
(doelgroepenvervoer). De nieuwe werkgeversvereniging GR-en heeft als doel om in de cao van nietgemeenten dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de cao-gemeenten.
Een uitgebreide toelichting leest u terug in de brief van de VNG van 21 mei 2019.

1.2.

Niet van toepassing op alle GR-en.
Voor GR-en die geen eigen personeel in dienst hebben, speelt dit niet Voor Leuningen zijn dit onder
meer het G.O. Arnhem-Nijmegen en de MARN. De Euregio is een samenwerkingsverband naar Duits
recht en valt niet onder de werking van de Wnra. Voor de Veiligheidsregio (VRGZ) is de
inwerkingtreding Wnra tot een nader te bepalen moment uitgesteld.

1.3

Door een algemeen standpunt in te nemen hoeft u nietper GR een apart raadsbesluit te nemen.
Met deze werkwijze, namelijk een algemeen besluit, kunnen wij pro-actief én voor 1 januari 2020 de
betreffende GR-en over uw standpunt informeren.

Financiën

Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
Bijlagen

1. VNG-ledenbrief
2. Concept zienswijze brief
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