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Aansl uiti ng Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland bij de
werkgeversverenig i ng voor niet-gemeenten

Geachte gemeenteraad,

Op 1 januari2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.

Voor de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland is het juridisch niet
mogelijk om lid te worden van de VNG. Met het oog daarop heeft het VNG op 18 apriljl.
besloten een werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen "niet-gemeenten"
op te richten. Door per I januari2020lid te worden van deze vereniging kunnen de
Gemeenschappelijke Regelingen dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de cao
gemeenten.

ln het geval dat de GGD Zaanstreek-Waterland geen lid wordt, treedt het overgangsrecht
Wnra voor de Gemeenschappelijke Regeling in werking. Dit betekent dat per 1 januari 2020
de huidige rechtspositieregelingen van kracht blijven zoals die op 31 december 2019
gelden, voor zover bepalingen niet in strijd zijn met het BW. Gevolg is dat nieuwe
medewerkers van de GGD per 1 januari2020 geen arbeidsovereenkomst kan worden
aangeboden waar de cao en het personeelshandboek is geïncorporeerd. Dit geeft een
onduidelijke situatie.

Dit geldt ook voor zittende medewerkers: de GGD kan met hen ook geen
arbeidsovereenkomsten met incorporatiebeding sluiten. Bovendien zijn bepalingen in de
nieuwe cao waarin wordt afgeweken van zgn. driekwart dwingend recht in het BW ook niet
van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling. Denk aan de afwijkende afspraken
over recht op transitievergoeding en de rolvan de ontslagcommissie bij reorganisatie-
ontslag. Ook zijn eventuele wijzigingen in de cao die na 1 januari 2020 tol stand komen, niet
van toepassing. Dit is een onwenselijke situatie.
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Vanwege het belãng'voor de rechtspositie van medewerkers van GGD Zaanstreek-
Waterland stelt het college aan de gemeenteraad voor om op de raadsvergadering d.d.17
december 2019 geen wensen of bedenkingen te hebben bij het lid worden van de GGD van
de werkgeversveren ig ing voor niet-gemeenten.

Als gevolg van de invoering van de Wnra wijzigt ook de tekst van de Gemeenschappelijke
Regeling. De wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling bieden wij u
begin volgend jaar aan.
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