ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:
Vergadering

Algemeen Bestuur

Datum vergadering: 10 oktober 2018
Agendapunt:
Agendapunt

3

Onderwerp:
Onderwerp

Aansluitingsovereenkomst met de VNG i.v.m. Wnra

Opsteller:
Opsteller

C.M. de Werd-Eijsink

Datum:
Datum

4-9-2018

Doel van agendering:
agendering
-

ter besluitvorming

Beschrijving:
Beschrijving:
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) in werking. De
rechtspositie van ambtenaren wordt dan niet meer geregeld in de Ambtenarenwet en de daarop
gebaseerde rechtspositieregeling, maar in het Burgerlijk Wetboek en de van toepassing zijnde cao.
Binding aan de cao via VNG lidmaatschap of algemeen verbindend verklaring is niet mogelijk. De VNG
kan organisaties die geen gemeente zijn niet aan de cao binden via een lidmaatschap of met een
verzoek tot algemeen verbindendverklaring (AVV) aan de minister van SZW. Lidmaatschap bij de VNG is
alleen mogelijk voor gemeenten.
Op dit moment heeft de Omgevingsdienst Groningen een aansluitingsovereenkomst met de VNG in
verband met het volgen van de car uwo en de cao (conform het bepaalde in art. 30
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen). Door de wetswijziging zal een nieuwe
aansluitingsovereenkomst moeten worden afgesloten.
De VNG en de vakbonden hebben afgesproken dat de nieuwe cao gemeenten er op 1 januari 2020 is.
Organisaties die geen gemeente zijn, zoals de Omgevingsdienst Groningen, zijn niet op voorhand
gebonden aan die cao. Zij kunnen zich wel via de VNG aansluiten bij de cao gemeenten, zich
aansluiten bij een andere cao of zelf een cao afsluiten. Voor aansluiting bij een andere cao of voor een
eigen cao is medewerking van de vakbonden nodig. De VNG acht het onwaarschijnlijk dat de
vakbonden mee zullen werken met aansluiting bij een andere cao of het sluiten van een
ondernemings-cao. De VNG geeft aan dat vrijwel alle organisatie die nu de car uwo toepassen, vanaf 1
januari 2020 de cao gemeenten willen volgen. Dat doen zij omdat zij willen dat hun medewerkers
dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de gemeenten.
De kosten voor de aansluitingsovereenkomst bedragen € 500,- per jaar.
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen moet instemming verlenen voor het volgen
van de cao gemeenten.

Advies:
Advies:
Wij adviseren om het Algemeen Bestuur het besluit voor te leggen om een aansluitingsovereenkomst
met de VNG af te sluiten.
-

Door de cao gemeenten toe te passen wordt voorkomen dat het overgangsrecht van de Wnra op de
Omgevingsdienst Groningen van toepassing wordt;

-

De Omgevingsdienst Groningen hoeft niet zelf met de vakbonden te onderhandelen over
(aansluiting bij) een cao;

-

De Omgevingsdienst Groningen kan dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven toepassen als
gemeenten;

-

In de cao zelf wordt voor alle betrokken partijen duidelijk vastgelegd dat de cao gemeenten voor
de Omgevingsdienst Groningen geldt;

-

Volgen van de cao gemeenten maakt dat de medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen
weten waar zij aan toe zijn.

-

De ondernemingsraad van de Omgevingsdienst Groningen heeft aangegeven geen bezwaar te
hebben met de aansluiting bij de cao gemeenten.

Afgestemd met
Directeur

Naam

Opmerking

N. Baars

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Financiën

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

P&O

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Anders

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vervolgproces

Datum

Ter

Ter

MT

4-9-2018

kennisgeving
☐

besluitvorming
☐

OR

6-9-2018

☐

☐

DB

2020-9-2018

☐

☐

AB

1010-1010-2018

☐

☒

Beslispunten
Instemming verlenen voor het volgen van de cao en het aangaan van de aansluitovereenkomst VNG.

Bijlagen:
Bijlagen
•

Aansluitingsovereenkomst

Beslissing

Opmerking:

(indien van toepassing + invullen na

Ingestemd

vergadering)

Niet ingestemd ☐

☐

