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Geacht College, opdrachtgever, 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking 
getreden. Daarmee is ook voor Gemeenschappelijke Regelingen als werkgever, het private 
arbeidsrecht van toepassing op de arbeidsverhoudingen. De VNG heeft ten behoeve van 
Gemeenschappelijke Regelingen een werkgeversvereniging opgericht, de Werkgeversvereniging 
samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). De CAO gaat 'collectieve arbeidsovereenkomst 
samenwerkende gemeentelijke organisaties heten, afgekort 'cao SGO'. Deze CAO komt daarbij 
overeen met de CAO voor gemeenten Teneinde aan te sluiten bij de door de WSGO en daarmee aan 
te sluiten bij cao SGO, zal Cocensus eerst lid moeten worden van de WSGO. 

Voorwaarde voor het kunnen aansluiten bij de WSGO is dat in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
een hierop gerichte bepaling is opgenomen. Een dergelijke bepaling ontbreekt in de huidige GR 
Cocensus 2020. Teneinde deze noodzaak tot aansluiting mogelijk te maken, hetgeen de wens is van 
het Algemeen Bestuur van Cocensus, heeft het Algemeen Bestuur van Cocensus ingestemd met het 
voorstel om in de bijgevoegde 1 e wijziging van de GR Cocensus 2020, artikel 8a op te nemen. Met 
toevoeging van dit artikel krijgt het Algemeen Bestuur van Cocensus de bevoegdheid om te besluiten 
lid te worden van een vereniging i.c. lid te worden van de WSGO. Het Algemeen Bestuur heeft reeds 
uitgesproken lid te willen worden van de WSGO. 

Voordat het Algemeen Bestuur formeel het lidmaatschap kan aanvragen moet zowel de 1 e wijziging 
van de GR Cocensus 2020 alsmede de wens van het Algemeen Bestuur lid te worden van de WSGO, 
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd worden. 
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De gemeenteraden worden daarbij in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. Na de vereiste instemming van de gemeenteraden kan de feitelijke inschrijving 
bij de WSGO plaatsvinden en daarmee de aansluiting bij de cao SGO. 

Gelet op het voorgaande wordt uw college verzocht om de benodigde procedures te gaan doorlopen. 
Dit betekent dat uw college verzocht wordt positief te beslissen op de voorliggende 1 e wijziging van 
de GR Cocensus 2020 en de wens van het Algemeen Bestuur om lid te worden van de WSGO, dit met 
het voorbehoud dat de gemeenteraad uw college hiervoor toestemming verleent. Het voornoemde 
collegebesluit is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
en dient daarom door uw college bekend gemaakt te worden, dit inclusief de zogenaamde 
rechtsmiddelenverwijzing (bezwaar- en beroepsmogelijkheid). 

Hoogachtend, 

drs. G.G.J. Schipper 
directeur Cocensus 


