
 

 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Toetreding WSGO en aanpassing GR ISD Bollenstreek 2020 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-108541 

datum voorstel:   17 januari 2020 

datum collegevergadering:  4 februari 2020 

datum raadsvergadering:  19 maart 2020 

agendapunt:  0 

portefeuillehouder:   Dhr. F.Q.A. van Trigt 

behandelend ambtenaar:  Rozemarijn Dijkman 

e-mailadres:    r.dijkman@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 
1. Toestemming te geven aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling ISD 

Bollenstreek 2019 te wijzigen op de voorgestelde punten; 
2. Als zienswijze aan de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek te laten 

weten dat de raad instemt met het voornemen om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) 

 

 

 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. 

Hierdoor verhuizen ambtenaren per die datum van het ambtenarenrecht naar het private 

arbeidsrecht. Daarom heeft de VNG besloten een werkgeversvereniging voor 

gemeenschappelijke regelingen op te richten. De officiële naam van de 

werkgeversvereniging is: Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke 

organisaties (afgekort: WSGO). 

Gemeenschappelijke regelingen kunnen via het lidmaatschap aan de WSGO hun 

medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als nu (onder de cao 

gemeenten). Voorstel is daarom om de ISD Bollenstreek lid te maken van de WSGO. 

Hiervoor moet de GR ISD Bollenstreek 2019 worden aangepast. 

 

Bestaand kader en context 

GR ISD Bollenstreek 2019 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Beoogd effect 

Een duurzame Gemeenschappelijke Regeling waarmee de medewerkers van de ISD 

Bollenstreek dezelfde arbeidsvoorwaarden houden als nu. 

 

 



 

 

Argumenten 

1.1 De wijziging van de GR ISD is noodzakelijk voor toetreding tot de WSGO 

In artikel 41 van de GR ISD Bollenstreek 2019 staan arbeidsvoorwaarden van het 

personeel van de GR beschreven. Om toe te kunnen treden tot de WSGO moeten 

dergelijke artikelen van de GR ISD Bollenstreek worden aangepast. Voor een 

gedetailleerde omschrijving van de betreffende artikelen, zie de Notitie toetreding WSGO 

en wijziging GR ISD 2020 (bijlage 2 van de notitie), bijgevoegd bij dit raadsvoorstel. 

 

2.1 toetreding tot de WSGO door de GR ISD Bollenstreek sluit aan bij eerdere 

besluitvorming 

In de raadsvergadering van 17 oktober 2019 is besloten om de positieve zienswijze op 

toetreding tot de WSGO van de Gemeenschappelijke Regelingen Holland Rijnland, RDOG 

en HLTsamen ook te laten gelden voor verzoeken om zienswijzen op dit onderwerp van 

andere Gemeenschappelijke Regelingen die zich willen aansluiten bij de WSGO (zie 

beslispunt 2 van het raadsbesluit). 

 

2.2 het is belangrijk om lid te worden van de WSGO voor de ISD Bollenstreek 

Door lidmaatschap van de WSGO kan de ISD Bollenstreek haar werknemers dezelfde 

arbeidsvoorwaarden blijven bieden als tot 2020 het geval was onder de cao gemeenten. 

Dit geeft een stevigere juridische basis en zekerheid voor werknemers. Daarbij is het zeer 

arbeidsintensief en inefficiënt om als GR ISD een eigen cao te gaan afsluiten met de 

vakbonden, wat noodzakelijk zou zijn wanneer de GR ISD zich niet aansluit bij de WSGO. 

 

2.3 de positieve zienswijze van de gemeenteraad is noodzakelijk om tot de WSGO toe te 

treden 

Onder artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het verplicht de 

gemeenteraad om een zienswijze te vragen alvorens toe te kunnen treden tot de WSGO. 

 

 

Kanttekeningen 

Geen 

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen kosten verbonden aan de wijziging van de GR ISD Bollenstreek. Het 

lidmaatschap van de WSGO kost €2.000,- voor 2020. Deze kosten worden verrekend in 

de begroting van de ISD Bollenstreek. 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Om bij de WGSO aan te kunnen sluiten moet de GR ISD Bollenstreek gewijzigd worden. 

De bevoegdheid hiertoe ligt bij de colleges van B&W, echter niet nadat de gemeenteraad 

heeft ingestemd (artikel 54 GR ISD Bollenstreek). De gemeenteraad kan alleen weigeren 

op basis van het recht of het algemeen belang (art. 1 lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke 

regelingen). Na instemming van de gemeenteraad besluit het college tot wijziging van de 

GR ISD Bollenstreek, waarna het AB van de GR ISD Bollenstreek middels bijgevoegd 

ontwerpbesluit besluit over toetreding tot de WSGO. De ISD Bollenstreek communiceert 

het besluit naar haar medewerkers. 

 

Duurzaamheid 

Met wijziging van de GR ISD Bollenstreek en toetreding tot de WSGO wordt een 

duurzame Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek nagestreefd waarin de 

medewerkers van de ISD Bollenstreek dezelfde arbeidsvoorwaarden houden als nu. 

 



 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel wordt gelijk in de andere twee raden behandeld (en in Noordwijk). 

 

Urgentie 

De Wnra is per 1 januari 2020 al van kracht gegaan. Het is dus nodig om zo spoedig 

mogelijk tot toetreding tot de WSGO te kunnen besluiten. 

 

 

Evaluatie 

Nvt 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Aanbiedingsbrief WSGO en aanpassing GR ISD 2020 

2. Notitie toetreding WSGO en aanpassing GR ISD 2020 

3. Ontwerpbesluit lidmaatschap WSGO van het Algemeen Bestuur ISD Bollenstreek 

 

 

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 dd. 4 februari 2020 met als onderwerp “Wijziging GR ISD 

Bollenstreek 2020 en toetreding tot de WSGO”, 

 

gelet op artikel 108 van de gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. Toestemming te geven aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling ISD 

Bollenstreek 2019 te wijzigen op de voorgestelde punten; 

2. Als zienswijze aan de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek te laten weten dat 

de raad instemt met het voornemen om lid te worden van de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 maart 2020, 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
 


