
Aan de raden van de gemeente die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Avri.  

t.a.v. de griffier 

 

Zienswijzeverzoek aan de betrokken gemeenteraden 

 

Datum: 18 september 2019. 

 

Geachte raden, 

Hierbij vragen wij u eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen van het Alge-
mene Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke regeling Avri om lid te worden van een nieuw op te richten 
werkgeversvereniging voor niet-gemeenten: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Or-
ganisaties (SGO).  
 
Deze nieuwe Werkgeversvereniging wordt opgericht op initiatief van de Vereniging Nederlandse gemeen-
ten (VNG) om en andere niet-gemeenten de kans te geven ook na 1 januari 2020 de arbeidsvoorwaarden 
van de gemeenten te volgen. In deze brief treft u enige toelichting omtrent dit voornemen van het DB van 
Avri aan. 

 

Aanleiding 

De medewerkers van Avri volgen op dit moment voor wat betreft hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
de gemeentelijke CAR-UWO via een aansluitovereenkomst met de Vereniging Nederlandse gemeenten 
(VNG).  

  

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De CAR-UWO 
wordt dan vervangen door de cao Gemeenten, af te sluiten door de VNG. 

  

Om juridische-technische redenen is het voor Avri (en andere gemeenschappelijke regelingen die de CAR-
UWO volgen) niet mogelijk om aan te haken bij de nieuwe cao Gemeenten van de VNG. 

  

In plaats daarvan heeft de VNG een alternatief aangeboden: het lidmaatschap van een nieuw op te richten 
werkgeversvereniging voor niet-gemeenten. Deze nieuwe werkgeversvereniging, werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) geheten, kan met de vakbonden een eigen cao 
afsluiten. De bedoeling is dat deze cao bij de start op 1 januari 2020 inhoudelijk identiek zal zijn aan de cao 
Gemeenten van de VNG.  

  

Het Algemeen Bestuur (AB) van Avri is bevoegd te besluiten tot deelname aan deze nieuwe werkgevers-
vereniging voor niet-gemeenten, mits voorafgaand aan het besluit 
de betrokken gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar 
te maken. 

 

 Het besluit van het AB beoogd drie belangrijke zaken te borgen: 

- een soepele overgang van rechtspositieregelingen van de gemeenschappelijke regeling Avri  conform de 
Wnra; 
- geen overgangsperiode en complexe en kostbare onderhandelingstrajecten; 
- blijvende en gegarandeerde binding met de cao-gemeenten. 

  

Verzoek: 

Het voorstel van het DB d.d. 18 september 2019 aan het AB te besluiten tot deelname aan de nieuwe 
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties als zienswijzeverzoek te 
behandelen. Wij verzoeken u vriendelijk dit onderwerp te agenderen voor uw Raadsvergadering in oktober / 
november. Het AB beslist vervolgens op 19 december 2019 met inachtneming van uw opmerkingen over 
het beoogde lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging  
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(Opmerking terzijde: Wat voor Avri geldt, geldt ook voor andere gemeenschappelijke regelingen in 
Rivierenland die nu de CAR-UWO volgen. Wellicht is bundeling van de zienswijzeverzoeken voor u een 
werkbare optie.) 

  

Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen. 


