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Wij stellen voor: 

 

1. In te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland 

Rijnland 

 

 

 

Inleiding 

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

wil Holland Rijnland zich aansluiten bij de nieuw op te richten Werkgeversvereniging 

samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). De gemeenschappelijke regeling 

voorziet nu niet in de bevoegdheid voor het Algemeen Bestuur om te besluiten lid te 

worden van een vereniging, daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de 

gemeenschappelijke regeling aan te passen. Omdat de bevoegdheid dit besluit te nemen 

op grond van artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland bij de 

gemeenteraad ligt, stelt het college voor in te stemmen met deze wijziging. 

 

Bestaand kader en context 

In artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is vastgelegd dat een 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot stand is gekomen, wanneer de raden 

van tenminste tweederde deel van het aantal deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 

 

In de raadsvergadering van 17 oktober heeft uw raad een positieve zienswijze gegeven 

op het voornemen van Holland Rijnland om lid te worden van de nieuw op te richten 

werkgeversvereniging. 

 

Beoogd effect 

Het doel van dit besluit is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, zodat Holland 

Rijnland zich kan aansluiten bij de Werkgeversvereniging voor samenwerkende 

gemeentelijke organisaties. 

 



 

 

Argumenten 

1. Er is geen reden niet in te stemmen met de gevraagde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. Het betreft een technische wijziging die het 

mogelijk maakt lid te worden van de werkgeversvereniging. Uw raad heeft op 17 

oktober een positieve zienswijze gegeven op het voornemen van Holland Rijnland 

om lid te worden van deze werkgeversvereniging. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 
Financiële consequenties 

De wijziging van het type werkgeverschap zal per saldo naar verwachting een kleine 

verhoging van de bijdrage betekenen die binnen de begroting van Holland Rijnland kan 

worden opgevangen. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming door uw raad wordt Holland Rijnland op de hoogte gesteld van uw 

besluit. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Aan alle aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten wordt gevraagd in te stemmen 

met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Aan de gemeenteraden van 

Hillegom, Lisse en Teylingen wordt een gelijkluidend voorstel voor besluitvorming 

voorgelegd. 

 

Urgentie 

Het is van belang zo snel mogelijk te besluiten op de 8e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling, zodat Holland Rijnland lid kan worden van de 

werkgeversvereniging. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Besluit Algemeen Bestuur Holland Rijnland 

- Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland na 8e wijziging 

 
 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

Gelezen het collegebesluit van 3 december 2019 met als onderwerp 8e wijziging 

gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, 

 

gelet op artikel 38 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, 

 

 

besluit: 

 

 

1. In te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland 

Rijnland 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 

 


