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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-607940678 (DOS-2017-

0006082)

Contactpersoon

W.J. Fritschy

070 - 441 69 06

wj.fritschy@pzh.nl

Onderwerp:

Mandaat en machtiging in het kader van collectieve inkoop scholing Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren.

Publiekssamenvatting:

Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in 

werking. Deze nieuwe ambtenarenwet komt in de plaats van de Ambtenarenwet 1929, waar-

mee ambtenaren vanaf 1 januari 2020, net zoals de werknemers in de private sector, onder 

het Burgerlijk Wetboek komen te vallen, met uitzondering van ambtenaren bij de politie, de 

rechterlijke macht en defensie. Dit is op het gebied van het arbeidsrecht een grootschalige 

operatie, waarbij degenen, die daarbij beroepshalve betrokken zijn goed geschoold dienen 

te worden. Teneinde de meest adequate opleiders te selecteren hebben de provincies in ge-

zamenlijkheid met de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en het Rijk besloten tot een aanbestedingsprocedure onder begeleiding van specialisten op 

dit gebied van de Haagse Inkoop Samenwerking.

Advies:

1. Mandaat/machtiging te verlenen aan de heer mr. H.M. Meijdam, algemeen directeur van 

het IPO, om mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de openbare Europese 

aanbesteding van de raamovereenkomst scholing Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren te starten en uiteindelijk te gunnen;

2. De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) aan te wijzen om als contactpersoon op te treden 

namens de provincie Zuid-Holland voor de aanbesteding genoemd onder 1;

3. De brief vast te stellen waarin onder andere de besluiten onder 1 en 2 aan de algemeen 

directeur van het IPO worden bekendgemaakt;

4. De publiekssamenvatting vast te stellen over het mandaat en machtiging in het kader van 

collectieve inkoop scholing Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W.J. Fritschy Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Bouchlas, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 augustus 2017
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Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, 

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te 

geven aan de heer mr. H.M. Meijdam, algemeen directeur van het IPO, om de provincie 

Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de raamovereenkomst scholing 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en om eventueel uit de gunning voortvloeiende 

gerechtelijke procedures namens de provincie Zuid-Holland te voeren.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- BriefaanIPO

- MachtigingCdKaanDirIPO

- Machtiging collectieve inkoop scholing Wnra

1 Toelichting voor het College

Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 

(Wnra) in werking. 

Deze wet behelst de invoering van een nieuwe Ambtenarenwet als opvolger van de Ambte-

narenwet 1929 waarmee ambtenaren van o.a. de provincies onder de werking van het Bur-

gerlijk Wetboek worden gebracht. 

In het Plan van Aanpak implementatie Wnra sector provincies zoals door de Kring van Pro-

vinciesecretaressen is vastgesteld, is apart aandacht besteed aan de scholing van diverse 

groepen medewerkers. Hiervoor is afgesproken dat met de Unie van Waterschappen (UvW)

en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt samengewerkt. 

Begin dit jaar is er een inventarisatie gedaan naar de scholingsbehoefte en op basis van de 

uitkomsten is in de AAC Middelen besloten dat de provincies samen met de waterschappen 

en gemeenten (en inmiddels ook het Rijk) de benodigde scholing inkopen. Hierbij zal worden 

gezocht naar een wijze van inkoop via een aanbestedingsprocedure waarbij de provincies 

ontzorgd worden en zo veel mogelijk keuze houden bij welke aanbieder ze de scholing wen-

sen af te nemen. De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) – aanbestedingsspecialisten van 

het Rijk – zullen de aanbesteding begeleiden.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van 

de door de CdK afgegeven machtiging wordt de algemeen directeur van het IPO gemachtigd 

om de provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de 

raamovereenkomst scholing Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en om eventueel 

uit de gunning voortvloeiende gerechtelijke procedures namens de provincie te voeren. 

Door middel van inliggende besluitvorming heeft de provincie het aanbestedingsproces van 

PZH-2017-607940678 dd. 22-08-2017



3/3

start tot gunning uit handen gegeven aan het IPO.

Overigens is de provincie niet gebonden aan de raamovereenkomsten die de algemeen 

directeur van het IPO, daartoe gemachtigd door de Commissaris van de Koning, uiteindelijk 

sluit met de partijen aan wie de opdracht wordt gegund, m.a.w. er bestaat geen verplichting 

om scholing af te nemen bij één van de geselecteerde aanbieders. Dit is facultatief.

2 Proces

Zie onderdeel 1.

De provincies moeten uiterlijk 1 september 2017 het getekende besluit tot machtiging 

hebben geretourneerd. De provincie wordt verzocht de getekende machtiging per post, 

middels bijgaande brief en via de mail te zenden aan mevrouw R. Becht van het IPO 

(rbecht@ipo.nl).

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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