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Ons kenmerk

Bezoekadres:
Hogeweg 11

AVRI
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Posbus 290
4190 CG GELDERMALSEN

5301 LB Zaitbommel
Postbus 10.002
5300 DA Zaitbommel
Telefoon: 14 0418
Fax: 0418 681 645
E-mail: info@zaltbommel.nl
Internet: www.zaltbommel.nl
BTW NL 8072.88.111.B.01
KvK Midden-Nederland
nr. 30276781
Bankrelatie:

Zaltbommel,

BAN: NL75BNGH0285081616
BIC: BNGHNL2G

Geacht bestuur,
U heeft ons verzocht eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij uw voornemen
om toe te treden tot de nieuwe werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties, in het kader van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
(Wnra). Wij hebben uw verzoek behandeld in onze raadsvergadering van 14 november. Met
deze brief willen wij u laten weten dat wij geen wensen en bedenkingen hebben bij dit
voornemen.
Wij wensen uw organisatie veel succes bij de verdere voorbereiding van de implementatie van
de Wnra.
t

flN\

devoo

er,

/
Muurling

P.C. (Pieter) van Maren

/7
AVRI post

atum in
Kenmerk

20 flflJFHb6R.2flCj
JflI IC) OMt3O
-

Classificatienr.
Bijlage(n)

:

Afschrift(en)

:

--

--

Voor inlichtingen : Antoinette van Dam-van Genderen
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De raad van de gemeente Z a It b o m m e 1;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019

Gelet op artikel 31a van de van Wet gemeenschappelijke regelingen en invoering Wnra per 1 januari
2020,

besluit:
1.

2.
3.

Geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de voorstellen van de Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard (BVËB), Avri, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Werkzaak Rivierenland,
Regionaal Archief Rivierenland (RAR), de Gemeentelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid
(GGD) en Regio Rivierenland om lid te worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (SGO).
Het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de ie wijziging van de GR BVEB over te
gaan.
Het college en de burgemeester toestemming te verlenen in te stemmen met de 47e wijziging van
de GR Regio Rivierenland.

Aldus vastgesteld door de raad van de gem
zijn vergadering van 14 november 2019
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