
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 28-11-2019 

 
 
Onderwerp   : Deelname in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties (Laborijn) 

 

Voorgestelde beslissing  

1. Uit te spreken geen wensen en bedenkingen te hebben over de deelname/lidmaatschap van het 
openbaar lichaam Laborijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties.  

 

Aanleiding 

Op 18 april 2019 heeft het VNG bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen op te richten. De aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het 

‘normale’ private arbeidsrecht. Door de oprichting van deze werkgeversvereniging kunnen de huidige 

aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden 

blijven bieden als in de Cao Gemeenten. 

Het Dagelijks bestuur van Laborijn biedt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten binnen 

Laborijn de mogelijkheid zienswijze uit te brengen over het ontwerpbesluit.  

Het Algemeen bestuur van Laborijn zal op 6 december 2019 een besluit over dit onderwerp.  

Wat wordt met beslissing bereikt 

Aansluiting van Laborijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 
 

 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat raden kunnen reageren op het 
voornemen van een gemeenschappelijke regeling om deel te nemen in een vereniging. 
Formeel moet de raad dus uitspreken geen wensen en bedenkingen te hebben over de 
deelname/lidmaatschap van het openbaar lichaam Laborijn bij de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 
 
Artikel 31a Wet Gemeenschappelijke Regelingen regelt wanneer en hoe een gemeenschappelijke 
regeling kan deelnemen in een vereniging. Voorwaarde is dat de gemeenschappelijke regeling in de 
mogelijkheid voorziet. Daarnaast moet de deelneming in het bijzonder aangewezen worden geacht voor 
de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit tot deelneming is voorbehouden 
aan het algemeen bestuur, nadat de raden van deelnemende gemeenten hun zienswijze hebben kunnen 
geven op het ontwerpbesluit.  
 
Artikel 20, vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn voorziet in de mogelijkheid tot 
deelneming in een vereniging. Het behartigen van het daarmee te dienen openbaar belang is erin 
gelegen dat gemeenschappelijke regelingen met de werkgeversvereniging in een aparte Cao dezelfde 
arbeidsvoorwaarden voor hun personeel kunnen vaststellen als in de Cao gemeenten. 
 

1.2. De nieuwe werkgeversvereniging is de vereniging voor de gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen. 
Deze heeft als doel om dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de Cao Gemeenten. Door de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren werkt het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG 
niet meer goed onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is. 
 



 

Kosten, baten, dekking 

De kosten van het lidmaatschap zijn nog niet bekend.  
 

Uitvoering 

 
Planning 

- Besluitvorming gemeenten eind november 2019; 

- Besluitvorming AB 6 december 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 

M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 

Secretaris     Burgemeester 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 28 november 2019 

 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 


