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Onderwerp

Instemming met de (11 e) wijziging Gemeenschappelijke

regeling ODWH en zienswijze inzake het deelnemen in

een werkgeversvereniging 

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Gedeputeerde Staten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van de

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De ODWH heeft de provincie ter instemming de

wijziging van de gemeenschappelijke regeling en het conceptbesluit tot deelneming in de

werkgeversvereniging voor wensen en bedenkingen toegezonden.

 

Inhoud

Per 1 -1 -2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) inwerking getreden. De

Wnra heeft tot gevolg dat het private arbeidsrecht in plaats van het ambtenarenrecht van

toepassing wordt op de verhouding tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar. De

Gemeenschappelijke regeling ODWH behoeft met het oog op de inwerkingtreding van de Wnra

enige aanpassing wat betreft de rechtsverhouding tussen overheidswerkgever voor werknemer

en wat betreft de toepasselijke rechtspositieregelingen. 

 

Via het lidmaatschap van de VNG gaan de gemeenten per 1 -1 -2020 de nieuwe Cao gemeenten

volgen. Gemeenschappelijke regelingen kunnen echter geen lid zijn van de VNG. Daarom heeft

het VNG bestuur op 18 april 2019. besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke

gemeenschappelijke regelingen (niet gemeenten) op te richten. Door bij deze vereniging aan te

sluiten wordt het voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de ODWH,

mogelijk eveneens de Cao gemeenten te gaan volgen met ingang van 1 januari 2020.

 

Op grond van artikel 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft het algemeen

bestuur de bevoegdheid te besluiten tot de oprichting van en de deelneming in privaatrechtelijke

rechtspersonen uitsluitend, indien de gemeenschappelijke regeling hierin voorziet. De

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland voorziet niet in deze mogelijkheid.

Om deelname aan genoemde werkgeversvereniging mogelijk te maken wordt aan artikel 12 van

de gemeenschappelijke regeling een vijfde lid toegevoegd. Op grond van dit artikel, lid 5, kan het

algemeen bestuur besluiten tot de oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke

rechtspersonen. Op grond van de Wgr is er een verplichte voorhangprocedure waarbij Provinciale

Staten worden gevraagd naar hun wensen en bedenkingen hierover.

 

Er zijn geen inhoudelijke consequenties aan dit besluit die van invloed kunnen zijn op de

provincie als deelnemer. Daarom wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen te uiten

ten aanzien van dit besluit. 
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Proces

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft 4 november 2019 ingestemd

met de (11 e) wijziging van de gemeenschappelijke regeling en het voorstel om per 1 januari 2020

deel te nemen in en lid te worden van de nog door de VNG op te richten Werkgeversvereniging

voor samenwerkende gemeentelijke organisaties. 

 

Een wijziging van een gemeenschappelijke regeling vergt een besluit van de deelnemende

bestuursorganen. Gedeputeerde Staten zijn deelnemer en hebben daartoe toestemming nodig

van Provinciale Staten. 

 

Conform artikel 55a, tweede lid, van de Wgr worden Provinciale Staten van Zuid-Holland en de

gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst

West-Holland in staat gesteld hun wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien het deelnemen in

een werkgeversvereniging.

 

Procedure 

Gedeputeerde Staten zullen de Omgevingsdienst West-Holland in kennis stellen van de

provinciale besluitvorming.

 

Op grond van de Wgr rust op Gedeputeerde Staten de verplichting om de wijziging van de

gemeenschappelijke regeling na besluitvorming door alle deelnemers bekend te maken in de

Staatscourant.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2020, met het besluitnummer

PZH-2020-726051941 ;

 

Gelet op artikel 51 en 55a, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Besluiten:

1 . Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen voor de vaststelling van het besluit tot (11 e)

wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland;

2. Geen wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van het besluit inzake het deelnemen

van de Omgevingsdienst West-Holland in een werkgeversvereniging voor

gemeenschappelijke regelingen.

 

Den Haag, 1 april 2020 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
1 . Conceptbesluit deelneming WSGO
2. Concept besluitvorming provincie 11e wijziging GR ODWH
3. Besluit 11e wijziging GR ODWH
4. Toelichting 11e wijziging GR ODWH
5. Vigerende GR ODWH met in kleur aangegeven wijzigingen
6. Geconsolideerde GR ODWH na voorgestelde wijzigingen
7. Aanbiedingsbrief WSGO en 11de wijziging GR

8. GS-brief waarin ODWH wordt bericht over de provinciale besluitvorming

 

Den Haag, 3 maart 2020 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


