Adviesmemo
Onderwerp
Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BghU 2020 en lidmaatschap
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Te besluiten om
1. de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten
en hoogheemraadschap Utrecht 2020 vast te stellen en deze ter besluitvorming aan haar
deelnemers voor te leggen;
2. lid te worden van de nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO), onder de opschortende voorwaarde dat de bevoegdheid hiertoe is
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling.
3. het ontwerpbesluit voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en hen in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen m.b.t. het ontwerpbesluit kenbaar te
maken;
4. voornoemde besluiten gecombineerd aan de deelnemers voor te leggen.
Inleiding
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. U
bent daarover in de bestuursvergadering van 31 oktober 2019 en vervolgens bij brief van 28
november 2019 met als onderwerp nieuwe CAO en personeelshandboek over geïnformeerd. (Zie
hiervoor de bijlage bij agendapunt “Wijziging keuze CAO”).
Voor de gebondenheid aan de CAO – en de toepassing daarvan op de medewerkers – is van belang
dat de BghU lid wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(WSGO). In de Wet gemeenschappelijke regelingen (art 64a Wgr) staat dat het bestuur slechts kan
besluiten tot de deelneming in een vereniging, indien de gemeenschappelijke regeling in die
mogelijkheid voorziet. Dit is nu nog niet zo, derhalve dient de tekst van de gemeenschappelijke
Regeling BghU te worden aangepast.
Wijziging GR
De voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BghU 2020 is als volgt:
Bij artikel 33 ‘Bevoegdheid’ wordt lid 12 toegevoegd waarmee de bevoegdheid van het bestuur
wordt uitgebreid met de bevoegdheid tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen,
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan.

Hiermee wordt de bevoegdheid van het bestuur uitgebreid zodat voor de deelname aan de
werkgeversvereniging door BghU wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 64a Wet
gemeenschappelijk regelingen.
Bij de formulering van de voorgestelde wijziging is aangesloten op de tekst zoals deze luidt in de
Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit is een ruime formulering, maar doordat de wet er toe
verplicht een ontwerpbesluit voor te leggen aan de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het
waterschap bestaat er geen risico dat er te lichtvaardig met deze nieuwe bevoegdheid wordt
omgegaan.
Deze wettelijke verplichting brengt overigens ook met zich mee dat aan de gemeenteraden en het
algemeen bestuur van het waterschap het ontwerpbesluit tot lidmaatschap van de nieuwe
werkgeversvereniging dient te worden voorgelegd. Wij stellen u voor om deze procedure te
combineren met de procedure tot wijziging van de GR.
In de bijlage treft u de tekst van de GR met de wijziging aan.

Lidmaatschap WSGO
Het besluit d.d. 31 oktober 2019 om lid te worden van de nieuwe werkgeversvereniging was, gelet
op het ontbreken van de bevoegdheid tot het nemen van dit besluit, niet juist (zie brief d.d. 28
november 2019 voor meer achtergrondinformatie). Een nieuw besluit is noodzakelijk. Het bestuur
wordt hierbij gevraagd om:
1. het ontwerpbesluit te nemen lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO), onder de opschortende voorwaarde dat de
bevoegdheid van het bestuur om lid te worden van een vereniging is vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling;
2. de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de gelegenheid te stellen hun wensen en
bedenkingen m.b.t. het ontwerpbesluit kenbaar te maken.

Vervolgstappen
Na vaststelling van het voorstel tot wijziging door uw bestuur zal het wijzigingsvoorstel ter
besluitvorming aan de colleges van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden voorgelegd.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de gemeenteraad respectievelijk het
algemeen bestuur van het waterschap toestemming te verlenen om met deze wijziging in te
stemmen.
Voorstel is om dit verzoek om toestemming te combineren met het voorleggen van het
ontwerpbesluit om lid te worden van de werkgeversvereniging.
Nadat deze toestemming is verleend kan het college respectievelijk het dagelijks bestuur het besluit
nemen met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling.
Zodra alle besluiten zijn genomen zal de gemeente Utrecht zorg dragen voor de publicatie in de
Staatscourant en de toezending van de regeling aan gedeputeerde staten van de provincie.
Als er geen wensen en bedenkingen m.b.t. het lidmaatschap WSGO zijn geuit, kan het bestuur het
definitief besluit tot lidmaatschap WSGO nemen en kan de feitelijke inschrijving bij de WSGO
plaatsvinden.
Bijlage
1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap
Utrecht 2020-1e wijziging

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 maart 2020,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck

