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Bijlage 1 Conceptbesluit deelneming WSGO 

  

 Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

 

Overwegende dat: 

- op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking treedt; 

- voor de rechtspositie van ambtenaren vanaf dat moment het private arbeidsrecht geldt; 

- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezig is met de oprichting van een 

werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties (afgekort: WSGO); 

- lidmaatschap van de WSGO noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de  

Omgevingsdienst West-Holland de arbeidsvoorwaarden van de sector Gemeenten blijft volgen; 

- de Wet Gemeenschappelijke Regelingen voorschrijft dat voorafgaand aan het lidmaatschap 

gemeenteraden en provinciale staten hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen 

bestuur kunnen brengen; 

- het algemeen bestuur slechts kan besluiten tot lidmaatschap van en deelneming in een 

vereniging als de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet; 

- de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 10e wijziging (hierna: GR), 

hiertoe dient te worden aangepast bij 11e wijziging; 

- het algemeen bestuur in de vergadering van 4 november 2019 heeft ingestemd met het 

doorgeleiden van de 11e wijziging van de GR naar de deelnemers van de gemeenschappelijke 

regeling ter besluitvorming; 

- het verzoek om in te stemmen met de 11e wijziging van de GR is voorgelegd aan de deelnemers 

van de gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming met terugwerkende kracht tot 

1 januari 2020, 

 

Gelet op: 

- artikel 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

- artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland; 

- de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; 

- de wensen en bedenkingen die gemeenteraden en provinciale staten overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 55a, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in reactie op het 

ontwerpbesluit ter kennis van het algemeen bestuur hebben gebracht, 

 

Besluit als volgt:  

1. De Omgevingsdienst West-Holland neemt deel in en wordt lid van de Werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke organisaties (afgekort: WSGO); 

2. Het onder 1 genoemde besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de 

besturen van ten minste twee derde van de deelnemers aan de GR in overeenstemming met 

artikel 42, vijfde lid, van de GR ten tijde van de aanmelding als lid bij de WSGO hebben 

ingestemd met de wijziging van de GR die overeenkomstig het bepaalde in artikel 55a, eerste lid, 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorziet in de mogelijkheid tot lidmaatschap. 
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Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland 

van 10 februari 2020. 

  

de voorzitter,                                                              de secretaris,  

 

 

  

  

Y. Peters-Adrian                           M.E. Krul-Seen  


