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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De Algemene Besturen (AB) van de omgevingsdiensten OMWB, ODZOB en
ODBN, hebben recentelijk het voornemen uitgesproken om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Het
SGO gaat de cao-onderhandelingen voeren voor de aangesloten
gemeenschappelijke regelingen en houdt verband met de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1 januari 2020 in werking treedt. De
omgevingsdiensten kunnen pas deelnemen aan de vereniging nadat Provinciale
Staten in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen te uiten over het
voornemen. Omdat het lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging
louter belangrijke voordelen heeft, is er geen aanleiding voor wensen en
bedenkingen.
Het voorstel
Geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot het lidmaatschap
van de Brabantse omgevingsdiensten van de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).
Aanleiding
Het lidmaatschap van het SGO is het gevolg van de Wnra die op 1 januari 2020
in werking treedt.
Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben de bevoegdheid op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de getroffen gemeenschappelijke regelingen
van de omgevingsdiensten wensen en bedenkingen te uiten.
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Doel
Deze procedure is in de wet opgenomen om te voorkomen dat tegen de wens
van Gemeenteraden en Provinciale Staten overgedragen taken verder op afstand
komen.
Argumenten
Het lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging heeft belangrijke voordelen
 Het voorkomt intreden overgangsrecht Wnra, waarbij er geen enkele cao van
toepassing is;
 De nieuwe cao heeft als doelstelling dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te
stellen als de cao voor gemeenten. Daarmee blijft zoveel mogelijk één
arbeidsmarkt gegarandeerd;
 Door lid te zijn van de nieuwe vereniging geldt de cao direct voor de
omgevingsdiensten. Er hoeft niet lokaal onderhandeld te worden met
vakbonden;
 Er is geen onzekerheid, nu en in de toekomst, over de positie van
ongebonden werkgevers.
Financiën
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Planning
De aanbiedingsbrieven aan PS over het voornemen van de omgevingsdiensten
om lid te worden van het SGO zijn te laat ingediend om de volledige wensen– en
bedenkingenprocedure bij Gemeenteraden en PS te kunnen doorlopen.
De AB’s van de omgevingsdiensten sturen op besluitvorming in de laatste
vergaderingen van dit jaar, te weten 21 november 2019 ODZOB, 4 december
2019 OMWB en 11 december 2019 ODBN, vanwege tijdige aansluiting bij het
SGO op 1 januari 2020.
Enerzijds ontstaat hiermee de indruk dat de omgevingsdiensten onvoldoende
rekening houden met de procedures bij de Gemeenteraden en PS. Anderzijds is
een andere planning niet mogelijk om 1 januari 2020 aangesloten te zijn. Dit is
vervelend, maar vanwege te late verzending door de omgevingsdiensten ook
niet terug te draaien. Bovendien hebben PS ook nog eens te maken met drie
omgevingsdiensten met ieder hun eigen planning.
GS hebben geoordeeld dat het voornemen om lid te worden louter voordelen
heeft. Het voorstel van GS aan PS is om geen wensen en bedenkingen te hebben.
Gelet hierop, gegeven het korte tijdsbestek en uitgaande dat PS het voorstel van
GS zullen overnemen, hebben GS de omgevingsdiensten geïnformeerd over het
voorstel aan PS vergezeld van het voorgenomen besluit. Tevens wordt de
omgevingsdiensten verzocht de besluitvorming en wensen- en
bedenkingenprocedure in het vervolg beter in de tijd op elkaar af te stemmen.
Uiteraard zal het definitieve PS besluit na 13 december 2019 aan de
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omgevingsdiensten worden toegezonden met het verzoek in geval van wensen
en bedenkingen hier alsnog rekening mee te houden.
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