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Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vijfde wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde
concept ‘Besluit tot de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het
algemeen bestuur van GGD IJsselland.

Inleiding:
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Hierover bent u
reeds eerder geïnformeerd.
GGD IJsselland volgde altijd ook de rechtspositie (CAR-UWO) van gemeenten, maar kan vanwege
de nieuwe wet voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers niet meer aangesloten
blijven bij de VNG en moet dit anders gaan regelen. De VNG heeft de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties opgericht, die een eigen cao heeft. Deze cao volgt de
cao van de gemeenten. Gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (zoals GGD IJsselland)
kunnen lid worden van deze werkgeversvereniging en zo in hun cao voorzien. Het algemeen bestuur
acht het wenselijk om lid te worden van de WSGO. Hiervoor is de 5e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling nodig.
Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer in de vergadering van het algemeen
bestuur is gebleken dat ten minste twee-derde van de colleges van de deelnemende gemeenten tot
de wijziging hebben besloten.
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt ook dat het algemeen bestuur het besluit tot
deelname in (o.a.) een vereniging niet mag nemen dan nadat aan de raden van de deelnemende
gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun
wensen en bedenkingen te laten weten aan het algemeen bestuur. Het ontwerpbesluit om lid te
worden van de WSGO is bijgevoegd.
Argumenten:
1.1 Conform artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is toestemming vereist van de
gemeenteraad:
Voor een besluit tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling heeft uw college toestemming
van de gemeenteraad nodig. Deze toestemming kan de gemeenteraad overigens alleen
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art. 1 Wgr).
1.2 Voor deelname aan de WSGO is het op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
nodig de regelig GGD IJsselland te wijzigen:
Deze wet bepaalt namelijk dat het algemeen bestuur alleen kan besluiten tot deelname in (o.a.)
verenigingen wanneer de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet. Dit is in de
gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland nog niet het geval.
2 Het lidmaatschap van de WSGO kan niet worden geeffectueerd zonder aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling
Om deze reden is het noodzakelijk deze beide onderwerpen in één voorstel aan te bieden en er
gelijktijdig over te besluiten.
Kanttekeningen
Indien niet wordt toegetreden tot de WSGO en hiervoor de gemeenschappelijke regeling niet wordt
gewijzigd, hebben de personeelsleden van de GGD IJsselland geen geldige cao.
Alternatieven:
De vijfde wijziging is noodzakelijk , omdat de GGD anders niet kan deelnemen aan een soort van
vereniging, wat in dit geval noodzakelijk is ten behoeve van het hebben van een cao. Er zijn geen
alternatieven.
Duurzaamheid:
Er zijn op dit voorstel geen duurzaamheidsaspecten van toepassing.
Financiële consequenties:
Er zijn geen financiële consequenties.
Communicatie:
Niet van toepassing.

Vervolg:
Na het raadsbesluit wordt de GGD geïnformeerd over dit besluit. In de vergadering van 19 maart 2020
van het algemeen bestuur van de GGD IJsselland zal de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
worden vastgesteld. Deze zal per 1 april 2020 in werking treden.
Bijlagen:





Brief van GGD IJsselland
Concept besluit van het Algemeen bestuur van de GGD IJsselland
Toelichting op het concept besluit AB
Ontwerpbesluit lidmaatschap WSGO

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2020, nummer 1041;
gelet op de artikelen 1 en 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 56 van de
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vijfde wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde
concept ‘Besluit tot de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het
algemeen bestuur van GGD IJsselland.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
24 februari 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

