
GEMEENTE vyEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 11 februari 2020

Onderwerp
Kenmerk

Deelname RUD aan WSGO

93L362/939O27

Geachte raadsleden,

Als gevolg van de inwerkingtreding van de WNRA is voor gemeentelijk personeel de CAR/UWO
vervangen door een Cao gemeenten. Dit geldt niet voor het personeel van de RUD (coördinatiecentrum
en directeur). Het aanvankelijke idee om voor deze medewerkers middels een
aansluitingsovereenkomst met de VNG ook de Cao gemeenten toe te passen is vanwege juridische
beperkingen verlaten. In plaats daarvan is een specifieke werkgeversvereniging opgericht voor niet-
gemeenten (samenwerkende gemeentelijke organisaties) die met de vakbonden een aparte Cao afsluit
die de Cao gemeenten gaat volgen. Op deze manier kunnen samenwerkingsverbanden door lid te
worden van deze werkgeversvereniging er voor zorgen dat hun medewerkers dezelfde
arbeidsvoorwaarden krijgen als in de Cao gemeenten.

Proces besluitvorming
Het lidmaatschap diende in te gaan per 1 januari 2020 en formeel dient hiervoor de
Gemeenschappelijke Regeling te worden aangepast omdat deze niet voorziet in een expliciete
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur voor het aangaan van een lidmaatschap. Uiteraard is dit qua
tijdpad niet haalbaar gebleken want normaliter krijgt de raad de mogelijkheid om wensen en
bedenkingen in te dienen bij een voorgenomen wijziging van de GR. Daarom heeft het Algemeen
Bestuur in de vergadering van 12 december 2OL9 toch besloten om deel te nemen en achteraf de
Regeling aan te passen waarbij dan tevens aanpassingen die voortvloeien uit de evaluatie RUD kunnen
worden meegenomen.
Overigens bedraagt de contributie voor de RUD € 1.000,= per jaar en dat bedrag kan binnen de
vastgestelde begroting worden opgevangen.

Alternatief onderzocht
Het achteraf aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling is, alhoewel praktisch, feitelijk niet de
correcte weg. Daarom is na besluitvorming in het AB nog onderzocht of een artikel in de
Gemeenschappelijke Regeling, op grond waarvan het AB beslist in alle gevallen waarin de regeling niet
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voorziet, u¡tkomst kon bieden. Juridisch gezien bleek dit niet het geval te zijn omdat de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen aangeeft dat de mogelijkheid tot deelname van een openbaar lichaam
aan een rechtspersoon in de regeling moet zijn vermeld. Het artikel uit de regeling kan deze wettelijke
bepaling niet opheffen.
Vervolgens is tot uiWoering van het eerder genomen besluit overgegaan.

Tot slot
Zoals gezegd is feitelijk niet de correcte weg gevolgd.
Wij vertrouwen op uw begrip voor de gerealiseerde manier van besluitvorming die uiteindelijk in het
voordeel is van de werknemers in dienst van de RUD.
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Uw kenmerk

Onderwerp Lidmaatschap werkgeversvereniging (WSGO)

Geachte college,

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (RUD LN) sturen wij u deze brief. Wij vragen u om deze brief aan te bieden aan uw
gemeenteraad dan wel Provinciale Staten.

Inleiding
Per 1januari2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna Wnra) in werking.
Een belangrijke verandering is dat de ambtelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wordt
vervangen door de privaatrechtelijke Cao Gemeenten. Die Cao is namens de werkgevers afgesloten
door de VNG. Gemeenten zijn door hun lidmaatschap van de VNG gebonden aan deze Cao.
De VNG heeft andere organisaties (bijv, gemeenschappelijke regelingen/ zoals de RUD Limburg
Noord) aanvankelijk de mogelijkheid geboden om door middel van een aansluitingsovereenkomst
met de VNG ook de Cao Gemeenten toe te passen/ zoals dat in het verleden ook mogel¡jk was bij
de CAR/UWO.

Inmiddels is gebleken dat deze constructie een aantal juridische beperkingen heeft. De VNG heeft
deze aansluitovereenkomst intussen (voorwaardelijk) per 31 december 2019 opgezegd. In plaats
daarvan wordt nu alsnog een specifieke werkgeversvereniging opgericht voor
samenwerkingsverbanden en komt er een aparte cao. De Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties sluit met de vakbonden een Cao Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties af die inhoudelijk overeenkomt met de Cao Gemeenten. Door het lidmaatschap van
deze vereniging zijn niet-gemeenten gebonden aan die cao en ontstaat dezelfde situatie als bij
gemeenten.

Beoogde effecten
1. Een duidelijke en formeel goed onderbouwde cao voor het personeel van RUD Limburg

Noord vanaf 1 januari 2020.
2. Er wordt voldaan aan afspraken die bij de start van de RUD Limburg Noord zijn gemaakt

met de belanghebbenden.
3. Er wordt voorkomen dat het overgangsrecht in werking treedt.
4. Er ontstaat binding door het volgen van de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden via een

aparte cao.
5. Er kan gebruik worden gemaakt van afspraken in de cao waarin wordt afgeweken van s/+

dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek.
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Kortom, het is van essentieel belang dat de RUD Limburg Noord per 1 januari 2020 lid wordt van
de nieuwe werkgeversvereniging. Wij verwijzen u naar de brief van de VNG van 30 oktober 2019
waarin u wordt opgeroepen medewerking te verlenen aan het toetreden van gemeenschappelijke
regelingen tot de werkgeversvereniging.

Lidmaatschap
Overgaan tot het lidmaatschap van de werkgeversvereniging geschiedt via een besluit van het
Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord. De gemeenschappelijke regeling dient hierop te
worden aangepast, aangezien de regeling hier nog niet expliciet in voorziet. Bij de aanpassing van
de Gemeenschappelijke Regeling moeten alle gemeenteraden en de Staten worden geconsulteerd
(wensen/bedenkingen). Omdat dit voor l januari 2020 niet haalbaar is, worden de raden en de
Staten via deze brief geïnformeerd over het besluit van het Algemeen Bestuur op 12 december
2019 en wordt de feitelijke aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling op een later tijdstip
doorgevoerd. Mede in het licht van een tweetal lopende evaluaties wil de RUD Limburg Noord deze
aanpassing namelijk combineren met overige aanpassingen en deze gezamenlijk mee nemen ¡n
een "veegronde" (naar verwachting in de loop van 2020).

Wij vragen u om deze brief aan te bieden aan uw gemeenteraad dan wel Provinciale Staten en
rekenen op uw begrip om de besluitvorming op deze wijze te realiseren.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

namens het Algemeen Bestuur van de RUD LN

T.r.c. (Tim) Snijckers K C. (Karel) Joosten
Voorzitter ris


