
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 53148
Datum vergadering: 17 december 2019
Datum voorstel: 12 november 2019
Nummer: 9. A 
Onderwerp: lidmaatschap werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen (niet-gemeenten)

Voorgesteld raadsbesluit
1. In te stemmen met de per 1 januari 2020 te wijzigen gemeenschappelijke regelingen van de verbonden 
partijen van de gemeente Dinkelland, op welke de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van 
toepassing is;
2. het bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de besturen van de sub 1 bedoelde verbonden 
partijen mee te delen geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen lidmaatschap van de 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (Werkgeversvereniging 
samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Samenvatting van het voorstel
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met het oog 
daarop heeft het VNG-bestuur op 18 april 2019 besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen op te richten. Hieronder vallen ook Noaberkracht en de overige verbonden 
partijen waarop de Wnra van toepassing is. Het lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor niet-
gemeenten heeft met name als doel het borgen van gelijke arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van 
Noaberkracht ten opzichte van medewerkers in dienst bij gemeenten. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorliggende gewijzigde gemeenschappelijke regeling per 1 januari 
2020.
Voorgesteld wordt voorts het bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergenn en de besturen van de 
andere betrokken verbonden partijen mee te delen geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het 
voorgenomen lidmaatschap van werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 
(Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Aanleiding voor dit voorstel
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Voor de 
werknemers geldt dan niet langer het ambtenarenrecht maar het privaatrechtelijke arbeidsrecht.
De VNG blijft ook na 1 januari 2020 voor de gemeenten de werkgeversvereniging. Organisaties, geen 
gemeente zijnde die de CAO gemeenten (de zgn. CAR-UWO) volgen kunnen géén lid meer zijn van de 
VNG. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze niet-gemeenten zich bij de genormaliseerde CAO 
gemeenten konden aansluiten door middel van een zogenoemde aansluitingsovereenkomst. Daartoe is 
eerder ook besloten.
Echter door de overgang naar het private arbeidsrecht per 1 januari 2020 werkt het systeem van 
aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed. Daarom heeft het VNG-bestuur op 18 april 2019 
besloten een aparte werkgeversvereniging op te richten voor organisaties in de gemeentelijke sector (verder: 
niet-gemeenten) zoals Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Regio Twente. Omgevingsdienst Twente, 
Veiligheidsregio Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Door de 
oprichting van deze werkgeversvereniging kunnen deze werkgevers hun werknemers dezelfde 
arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de CAO gemeenten.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten heeft met name als doel het borgen 
van gelijke arbeidsvoorwaarden van de werknemers ten opzichte van medewerkers werkzaam bij de 
gemeenten.
 

Argumentatie
Door de oprichting en het lidmaatschap van deze werkgeversvereniging blijven voor de werknemers per 1 
januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als in de CAO-gemeenten.
Voor versterking van het werkgeverschap en behoud van collectiviteit en solidariteit, is het belangrijk om 
gezamenlijk op te kunnen blijven trekken in de CAO-onderhandelingen, zoals nu ook het geval is.



De colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn voornemens te besluiten tot vaststelling van 
een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Dit om de grondslag voor 
dit lidmaatschap (nieuw hoofdstuk 7A, artikel 20 onder vernummering volgende artikelen) en de grondslag 
voor de rechtspositie voor de werknemers per 1 januari 2020 (gewijzigd artikel 15) te regelen.
Het bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is bevoegd te besluiten tot deelneming in deze 
werkgeversvereniging.
Artikel 31A Wgr schrijft voor dat wij uw raad in de gelegenheid stellen uw wensen en bedenkingen het 
bestuur van Noaberkracht kenbaar te maken voor het lidmaatschap van Noaberkracht bij de 
werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties van de VNG.
Ook bij de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost 
Nederland is er sprake van een voorgenomen lidmaatschap. Ook hiervoor dient uw raad in de gelegenheid 
te worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Waarschijnlijk zullen ook de verbonden 
partijen Openbaar Lichaam Crematoria Twente en de Veiligheidsregio Twente met een dergelijk initiatief 
komen.
Deelname aan de werkgeversvereniging is de enige optie om gelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers 
van Noaberkracht en van de overige verbonden partijen ten opzichte van werknemers werkzaam bij 
gemeenten te borgen. Als Noaberkracht en/of de regio Twente geen lid wordt dan moet het (jaarlijks) zelf 
met de OR en vakbonden onderhandelen om afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden. Dit is niet 
effectief en efficiënt
 

Externe communicatie
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt gepubliceerd op wetten.nl

Financiele paragraaf

Uitvoering
Het bestuur van Noaberkracht en de overige verbonden partijen zullen worden geïnformeerd over uw besluit.

Evaluatie
nvt.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
nvt

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 17 december 2019
Nummer: 9. B 
Onderwerp: lidmaatschap werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 
(niet-gemeenten)

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019, nr. 9. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 10 december 2019;

gelet op het bepaalde in Artikel 31A Wet gemeenschappelijke regelingen.

besluit:
1. In te stemmen met de per 1 januari 2020 te wijzigen gemeenschappelijke regelingen van de verbonden 
partijen van de gemeente Dinkelland, op welke de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van 
toepassing is;
 
2. het bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de besturen van de sub 1 bedoelde verbonden 
partijen mee te delen geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen lidmaatschap van de 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (Werkgeversvereniging 
samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


