
 

 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Toestemming geven om te besluiten tot de 1e wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-092104 

datum voorstel:   2 augustus 2019 

datum collegevergadering:  22 oktober 2019 

datum raadsvergadering:  12 december 2019 

agendapunt:  12a 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Annemieke Star 

e-mailadres:    A.Star@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

Het college toestemming te geven om te besluiten tot de 1e wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen. 

 

 

 

Inleiding 

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling HLT Samen stelt voor de 

gemeenschappelijke regeling op een aantal punten te wijzigen. 

Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de 

gemeenschappelijke regeling gewijzigd worden nadat de gemeenteraad daartoe 

toestemming heeft verleend aan het college. Na het verkrijgen van deze toestemming 

stellen de colleges van de deelnemende gemeenten de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling vast. 

 

Bestaand kader en context 

In 2016 is de Gemeenschappelijke Regeling HLT Samen vastgesteld. HLTsamen is nu 

bijna drie jaar onderweg en het blijkt nodig om de regeling op een aantal punten te 

wijzigen. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn hiertoe bevoegd op grond van 

artikel 24 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling, in samenhang met artikel 1 Wet 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

In het voorjaar van 2019 hebben wij u ook voorgesteld toestemming te geven aan het 

college om te besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling HLT 

Samen. De gemeenteraad van Teylingen heeft toen geen toestemming gegeven aan het 

college van Teylingen om in te stemmen met het toen voorliggende voorstel voor de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De raad van Teylingen kon niet instemmen 

met het voorstel vanwege de voorgestelde wijziging de zienswijze op de jaarrekening van 

HLTsamen uit de gemeenschappelijke regeling te schrappen. De wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling is daarom niet geëffectueerd omdat de colleges geen 



 

 

eensluidend besluit konden nemen over de wijziging. In de nu voorgestelde wijziging blijft 

de bepaling over de zienswijze op de jaarrekening van HLTsamen in de 

gemeenschappelijke regeling staan. Ten opzichte van het eerdere voorstel is één wijziging 

toegevoegd, te weten het volgen van de CAO voor niet-gemeenten en daarmee 

samenhangend de wijziging van artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling. Dat 

artikel ziet op het volgen van de CAO voor niet-gemeenten. 

 

Beoogd effect 

Na toestemming van de gemeenteraden kunnen de colleges van de deelnemende 

gemeenten de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vaststellen. Daarmee kan de 

geactualiseerde gemeenschappelijke regeling in werking treden, waarin de in dit voorstel 

genoemde wijzigingen zijn verwerkt. 

 

Argumenten 

1a. Op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen mag het college slechts 

besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling HLT Samen wanneer uw raad 

hiertoe toestemming heeft gegeven. Deze toestemming mag alleen worden onthouden 

wanneer er sprake is van strijd met het recht of met het algemeen belang. 

 

1b. Hieronder vindt u een overzicht van de voorgestelde wijzigingen en de motivering: 

 

1. Wijziging HLT Samen in HLTsamen (de naam van de gemeenschappelijke regeling en 

diverse artikelen)  

Wijziging: In de artikelen waar de naam van de gemeenschappelijke regeling genoemd 

staat, wordt de aangegeven wijziging doorgevoerd. 

 

Motivering: Bij het opstellen van de gemeenschappelijke regeling in 2016 was de beoogde 

naam van de werkorganisatie HLT Samen. Dit is later veranderd in HLTsamen, daarom 

wordt deze benaming nu doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling. 

 

2. Instemming voor het verrichten van taken voor derden (artikel 4) 

Wijziging: Artikel 4 lid 2 luidt na wijziging als volgt: 

“De werkorganisatie voert uitsluitend taken uit voor de gemeentebesturen; uitvoering van de in dit 

artikel genoemde diensten voor derden (organisaties of bestuursorganen anders dan de 

gemeentelijke bestuursorganen van de drie gemeenten) is slechts toegestaan na een expliciet 

besluit van het bestuur. Het bestuur kan hiertoe niet besluiten, indien dit ertoe leidt dat de 

werkorganisatie niet meer valt aan te merken als een inbestedende dienst voor de gemeenten.” 

 

Daarnaast wordt een extra lid 3 toegevoegd: 

“De diensten als bedoeld in lid 2 worden verricht tegen een overeengekomen prijs. De beschrijving 

van de te leveren diensten, de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder 

de diensten worden geleverd, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het bestuur en het 

college van de betreffende gemeente(n) dan wel het bestuur van de betreffende organisatie(s).” 

 

Motivering: Vanuit de colleges is de vraag gesteld of deze bepaling kan worden 

aangepast. De colleges zijn vertegenwoordigd in het bestuur van HLTsamen. Het is 

daarnaast omslachtig om voor (soms weinig omvangrijke) taken die de werkorganisatie 

uitvoert voor derden, een expliciet besluit te vragen aan de colleges. Bij het verrichten 

van taken voor derden gaat het bijvoorbeeld om de Functionaris Gegevensbescherming, 

die in dienst is van HLTsamen en voor 6 uur per week ook FG is voor de ISD Bollenstreek. 

Een ander voorbeeld is het voeren van de salarisadministratie voor de ISD, dat voorheen 

door Teylingen werd gedaan en nu door HLTsamen. Tegenover het verlenen van diensten 

staat een financiële vergoeding. Mocht het incidenteel eens om een grotere hoeveelheid 

uren gaan dan de hiervoor genoemde voorbeelden, dan kan met de financiële vergoeding 



 

 

vervanging worden ingehuurd zodat de ‘eigen’ werkzaamheden van HLTsamen niet in de 

knel komen. De laatste volzin van lid 2 dient in die zin ook als waarborg. 

 

In de gemeenschappelijke regelingen van Holland Rijnland, Intergemeentelijke Sociale 

Dienst Bollenstreek en Omgevingsdienst West-Holland is in soortgelijke bepalingen de 

bevoegdheid tot besluiten over het verrichten van diensten aan derden bij het (algemeen) 

bestuur neergelegd. Met dit voorstel wordt deze werkwijze gevolgd en wordt de 

bevoegdheid bij het bestuur neergelegd. Lid 3 is toegevoegd voor de volledigheid. 

 

3. Termijn voorzitter (artikel 10) 

Wijziging: Artikel 10 lid 1 luidt na wijziging als volgt: 

“Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan, die een goede behartiging van de zaken van 

de werkorganisatie bevordert. De voorzitter is een burgemeester van een van de gemeenten. De 

voorzitter wordt gekozen voor een periode van een jaar. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks op 1 

januari tussen de burgemeesters van de gemeenten, tenzij het bestuur anders besluit. Het bestuur 

stelt daartoe een roulatieschema vast.” 

 

Motivering: In artikel 10 van de huidige regeling is opgenomen dat een voorzitter voor 

twee jaar wordt gekozen en het voorzitterschap tweejaarlijks rouleert. In de praktijk is 

dat één jaar en is er jaarlijks een andere burgemeester voorzitter. Het artikel is hierop 

aangepast. 

 

4. Directieraad wordt Directieteam (artikel 11) 

Wijziging: In artikel 11 en waar nodig elders in de regeling is de benaming ‘directieraad’ 

vervangen door ‘directieteam’. 

 

Motivering: Bij het opstellen van de gemeenschappelijke regeling was de beoogde naam 

‘directieraad’, dit is later gewijzigd in ‘directieteam’. Door deze wijziging stemmen de 

regeling en de praktijk overeen. 

 

5. Rechtspositie personeel (artikel 13) 

Wijziging: Artikel 13 lid 3 luidt na wijziging als volgt: 

“Bij de regeling van de rechtspositie van het personeel wordt de Cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties gehanteerd.” 

 

Motivering: Het VNG-bestuur heeft besloten een werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten, de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (hierna: WSGO). 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 de WSGO kunnen de huidige aangesloten organisaties waaronder 

HLTsamen na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden 

blijven bieden als in de Cao Gemeenten. 

 

De VNG is voor de gemeenten de werkgeversvereniging. De WSGO is de vereniging voor 

de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen met 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. 

 

VNG kent ongeveer 170 aangesloten organisaties, veelal gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen. Het betreft onder andere volledig gefuseerde en/of 

samenwerkende ambtelijke organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden van 



 

 

gemeenten op het vlak van sociaal domein, werk en inkomen, sociale dienst, HR, ICT en 

sociale werkvoorziening. Daarnaast ook omgevingsdiensten en GGD’en. 

 

Voordelen zijn: 

1. Het systeem met lidmaatschap van een werkgeversvereniging vormt een stevigere 

juridische basis voor het voorkomen van het intreden van overgangsrecht in het kader 

van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). 

2. De niet-gemeente die lid is van de WSGO is verplicht de Cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties (hierna: Cao SGO) te volgen en toe te passen op alle 

werknemers. Dat geeft meer binding en zekerheid. 

3. De Cao SGO maakt het mogelijk voor de leden om gebruik te maken van afspraken in 

de cao waarin wordt afgeweken van de wet (zogenaamd ¾-dwingend recht). 

4. De Cao SGO werkt direct en hoeft niet langer verwerkt te worden in een eigen 

rechtspositieregeling. Dus minder ‘administratieve handelingen’. 

5. Eenduidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten en niet-gemeenten zijn vanuit het 

oogpunt van onderlinge personeelsmobiliteit van belang. 

 

U heeft eerder gelegenheid gekregen tot het indienen van een zienswijze op het 

voornemen van het bestuur van HLTsamen om lid te worden van de 

werkgeversvereniging. Uw raad heeft toen een positieve zienswijze gegeven op dit 

voorgenomen lidmaatschap. 

  

6. Financiële en beleidsmatige kaders (artikel 19) 

Wijziging: 

De titel van artikel 19 komt te luiden ‘Kaders’ in plaats van ‘Kadernota’ 

 

Motivering: 

In het artikel wordt gesproken over ‘kaders’ en ook het document zelf wordt geen 

‘kadernota’ genoemd. 

 

7. Bestaande samenwerkingen en deelnemingen (artikel 29) 

Wijziging: 

De tekst uit het artikel wordt vervangen door het woord ‘Vervallen’. 

 

Motivering: Het handhaven of opzeggen van bestaande samenwerkingen en 

deelnemingen is een zaak van de gemeenten, het is overbodig hierover een bepaling op 

te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Er is een inventarisatie gemaakt, zoals 

bepaald in artikel 2. Er is geen noodzaak dit artikel in de regeling te laten staan, het komt 

daarom te vervallen. Wanneer artikel 29 geheel wordt verwijderd, heeft dat gevolgen 

voor de artikelnummering. Mogelijk verwijzen andere documenten naar de artikelen in de 

gemeenschappelijke regeling. Om die reden blijft het artikel in de regeling staan. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na toestemming van de gemeenteraden nemen de colleges van Hillegom, Lisse en 

Teylingen een gelijkluidend besluit over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Vervolgens wordt de gewijzigde regeling bekend gemaakt door het verzenden van de 

regeling aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland en kennisgeving in de Staatscourant. 



 

 

Dit wordt gedaan door het college van Hillegom, aangezien de Werkorganisatie HLTsamen 

in Hillegom is gevestigd. 

 

Duurzaamheid 

Dit voorstel draagt niet bij aan het duurzaamheidsbeleid. Een wijziging van de GR is 

duurzaam in de zin dat na inwerkingtreding naar verwachting gedurende een langere 

periode geen wijziging nodig is. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Aan de raden van de drie gemeenten wordt een gelijkluidend voorstel voorgelegd. 

 

Urgentie 

De Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren treedt in werking per 1 januari 2020. Het 

is wenselijk dat per die datum de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking 

treedt, vanwege de wijziging van artikel 13 over het aansluiten bij de CAO voor niet-

gemeenten. 

 

Evaluatie 

Er is niet voorzien in een evaluatie. Mocht het inde praktijk nodig blijken te zijn de 

gemeenschappelijke regeling aan te passen, dan wordt hiertoe een voorstel gedaan. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

- Gemeenschappelijke regeling HLTsamen na 1e wijziging (geconsolideerde versie) 

- Was-wordtlijst 

 

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 Raadsvoorstel van 2 augustus 2019 met als onderwerp ‘Toestemming geven 

om te besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie 

HLT Samen’, 

 

gelet op artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 Gemeenschappelijke 

Regeling werkorganisatie HLT Samen, 

 

 

besluit: 

 

het college toestemming te geven om te besluiten tot de 1e wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen conform het Voorstel tot 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling dat als bijlage bij het Raadsvoorstel is 

gevoegd. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
 


