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Aan de gemeenteraden/Provinciale Staten

van de deelnemers in de GR ODZOB

uw kenmerk uw bericht van ons kenmerk datum
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onderwerp contactgegevens
Lidmaatschap werkgeversvereniging voor e-mail : a.vandemeeberg@odzob.nl

gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen tel. 06-19269696

Geachte raad/Staten,
Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft in de vergadering van 26 september het voornemen
uitgesproken om lid te worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen (GGR) die door de VNG wordt opgericht. Deze nieuwe vereniging gaat de cao-onderhandelingen
voeren voor de GGR en houdt verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1
januari in werking treedt.

Ingevolge art. 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) willen wij u in de gelegenheid stellen
uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het lidmaatschap van de
werkgeversvereniging voor GGR. In de bijlage is het voorgenomen besluit opgenomen met een toelichting.
Besluitvorming is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 november.
Ingevolge de Wgr kan het Algemeen Bestuur slechts besluiten tot de deelneming in een vereniging, indien

de gemeenschappelijke regeling in die mogelijkheid voorziet én pas nadat de raden van de deelnemende
gemeenten en provinciale staten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te
maken.

De gewijzigde GR ODZOB (201 7) biedt op grond van artikel 3, vierde lid, aan het Algemeen Bestuur de
mogelijkheid om lid te worden van de werkgeversvereniging.

Uit de memorie van toelichting bij de Wgr volgt dat de betreffende procedure in de wet is opgenomen om
te verzekeren dat de oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen past binnen het
publieke karakter van de gemeenschappelijke regeling en te voorkomen dat reeds op afstand gezette
taken nog verder op afstand kunnen worden gezet".
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Om tot besluitvorming te kunnen komen in het Algemeen Bestuur van 21 november, verzoeken wij u om
uiterlijk 5 november u eventuele wensen of bedenkingen bij ons kenbaar te maken.

Besluitvorming op 21 november is van cruciaal belang met het oog op een tijdige aansluiting bij de
werkgeversvereniging op 1 januari 2020. Het niet tijdig aansluiten heeft als gevolg dat de nieuwe cao niet
van toepassing is per 1 januari 2020.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Alexander van de Meeberg, adviseur P&O
(a.vandemeeberq@odzob.nl. tel. 06-19269696).

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen

J.M.L. Tolsma

voorzitter

secretaris

Bijlage:
Voorstel AB ODZOB - aansluiten bij werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen
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