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Geacht college, 
 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking voor het 
ambtelijk personeel in dienst bij Wedeka Bedrijven. Wedeka kent op dit moment 73 medewerkers 
met een ambtelijke status.  
  
Nieuwe werkgeversvereniging 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is tot de conclusie gekomen dat gemeenschappelijke 
regelingen, waartoe Wedeka Bedrijven behoort, de cao Gemeenten niet volledig kunnen volgen 
aangezien een gemeenschappelijke regeling geen lid kan zijn van de VNG. Daarom heeft de VNG 
besloten een aparte werkgeversvereniging op te richten voor organisaties met ambtelijk personeel in 
de gemeentelijke sector.  
Het voornaamste doel van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
i.o. (WSGO) is om op arbeidsvoorwaardelijk vlak aan te sluiten bij de rechtspositieregelingen van 
gemeenten. Om die reden nemen twee bestuurders van het College voor Arbeidszaken van de VNG 
plaats in het bestuur van deze nieuwe werkgeversvereniging.  
 
Lidmaatschap  
Het algemeen bestuur van Wedeka Bedrijven is op [datum / maand] 2019 gekomen tot een 
voorgenomen besluit om lid te worden van de Werkgeversvereniging SGO i.o.  
Het algemeen bestuur kan pas een definitief besluit nemen als aan twee voorwaarden is voldaan: het 
algemeen bestuur moet formeel de bevoegdheid krijgen om lid te worden van de nieuwe 
werkgeversvereniging. Deze bevoegdheid dient conform het bepaalde in lid 1 van artikel 31a van de 
WGR in de gemeenschappelijke regeling te worden opgenomen. De tweede voorwaarde is dat de 
raden van de deelnemende gemeenten conform artikel 31 a lid 2 WGR in de gelegenheid worden 
gesteld om hun ‘wensen en bedenkingen’ met betrekking tot het lidmaatschap aan het algemeen 
bestuur kenbaar te maken. 
 
Instemming 
Het algemeen bestuur van Wedeka Bedrijven verzoekt het college (en die van de overige 
deelnemende gemeenten) om in te stemmen met de volgende wijzigingen in de tekst van de 
Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven: 
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- het opnemen van de bevoegdheid van het algemeen bestuur om lid te worden van de 
werkgeversvereniging SGO met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020;  
 

- het tekstueel vervangen van de CAR UWO door de cao SGO als zijnde van toepassing op 
ambtelijke medewerkers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020; 
 

Mocht het college instemmen met bovenstaand verzoek, dan verzoek ik u om het voornemen van 
Wedeka Bedrijven om lid te worden van de werkgeversvereniging SGO i.o. voor te leggen aan de 
gemeenteraad en hen te vragen om hun eventuele ‘wensen en bedenkingen’ kenbaar te maken aan 
het algemeen bestuur van Wedeka.  
 
Overige informatie 
In de bijlagen vindt u de brief van het College voor Arbeidszaken van de VNG van 30 oktober jl., 
welke ook aan het college en de raad van uw gemeente is verstuurd. Tevens vindt u de brief van 21 
oktober jl. aan gemeentelijke organisaties over de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging en 
de bijbehorende brochure met nadere informatie. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Drs. G. Kalfsbeek 
Directeur 
 
 
 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Artikel 31a 
1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang. 

2. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter 
kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. 

 


