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Geacht bestuur, geachte directie,  

 

Inleiding 

 

Op 21 mei jl. bent u per brief geïnformeerd over de oprichting van een werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen en de achtergrond daarvan. 

 

In deze brief informeren wij u over: 

• de naam van de werkgeversvereniging 

• de lidmaatschapscriteria, dienstverlening en contributie 

• lid worden van de WSGO 

• lokale besluitvorming om lid te worden 

• de tekst van de cao SGO 

• de uitzondering voor Veiligheidsregio’s 

• de rol van de VNG 

 

Werkgeversvereniging samenwerkende gemeenschappelijke organisaties 

De officiële naam is Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties. Afgekort 

WSGO. De cao gaat “collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke 

organisaties” heten, met als afkorting “cao SGO”. 

 

Lidmaatschapscriteria, dienstverlening en contributie 

In de bijlage bij deze brief vindt u in een brochure meer informatie over de lidmaatschapscriteria, de 

dienstverlening en de contributie. Onderstaand een korte toelichting op deze brochure. 

 

 

Aan alle aangesloten organisaties 

 

  Datum 

21 oktober 2019 

Kenmerk 

SEC/U201900855 

Telefoon 

070-3738393 

Bijlage(n) 

1 

 

College voor Arbeidszaken 

 

  

   

Onderwerp 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting 

(WSGO) 
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Lidmaatschapscriteria 

In de statuten van de WSGO wordt omschreven welk soort organisaties lid kunnen worden. Dat is 

belangrijk omdat aan de hand van deze statuten in de cao wordt omschreven op welke organisaties 

de cao van toepassing is. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vereist dat duidelijk uit de 

cao blijkt voor wie de cao is. 

 

Dienstverlening 

De dienstverlening op het vlak van arbeidszaken aan leden van de WSGO is dezelfde als die van 

de VNG aan de gemeenten. In de statuten van de WSGO staat dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke 

onderwerpen zoveel mogelijk aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten. De 

WSGO vindt het namelijk van belang dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers zowel bij 

gemeentelijke organisaties als bij gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. 

 

Organisaties in de gemeentelijke sector die geen lid worden van de WSGO kunnen geen gebruik 

maken van die dienstverlening. In de brochure vindt u informatie over de dienstverlening, zoals het 

Klantcontactcentrum en de Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid fora. 

 

Contributie 

Voor de hoogte van de contributie wordt een staffel gehanteerd op basis van de 

werknemersomvang van de organisatie. De contributie ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro per 

kalenderjaar. In de brochure vindt u hierover ook meer informatie. 

 

Lid worden van de WSGO 

De planning is dat aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO kan vanaf 2 december 2019. 

Aanmelden kan dan via een aanmeldformulier op de website van de VNG. Zodra aanmelden 

mogelijk is, wordt dit bekend gemaakt op de VNG website en de VNG Arbeidsvoorwaarden & 

Personeelsbeleid fora. 

 

Op dit moment aanmelden of aanmelden onder een opschortende voorwaarde (bijvoorbeeld indien 

u wacht op bestuurlijke goedkeuring) kan niet. Organisaties die zich vanaf 2 december 2019 nog 

niet kunnen aanmelden, bijvoorbeeld doordat de interne besluitvorming om lid te worden van de 

WSGO nog loopt, kunnen dat in de loop van het jaar 2020 doen. 

 

Lokale besluitvorming om lid te worden 

In onze brief van 21 mei jl. hebben wij u geadviseerd om in kaart te brengen hoe uw bestuurlijke 

besluitvorming verloopt om lid te kunnen worden van de WSGO. In dat licht adviseren wij u kennis 

te nemen van de tekst van uw gemeenschappelijke regeling. In de praktijk blijken regelingen niet 

altijd te voorzien in de bevoegdheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling om lid te 

worden van een vereniging. Dit zou kunnen betekenen dat artikel 31a (en soortgelijke artikelen 

verderop in de wet voor andere samenwerkingsvormen met gemeenten) van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen van toepassing is. 
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In dat geval is het mogelijk dat: 

• de regeling moet worden aangepast om in de mogelijkheid te voorzien om lid te worden van 

de vereniging; 

• de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit moet worden toegezonden 

en in de gelegenheid moeten worden gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te 

maken; 

• lid worden, moet worden besloten door het algemeen bestuur. 

De doorlooptijd van deze procedure kan enige weken in beslag nemen. 

 

Daarnaast attenderen wij u erop dat in gemeenschappelijke regelingen soms wordt aangegeven dat 

de CAR-UWO geldt voor het personeel in dienst van de gemeenschappelijke regeling. In dat geval 

is het raadzaam ook een wijzigingsvoorstel op te nemen over de arbeidsvoorwaarden van het 

personeel. U kunt dan verwijzen naar de cao SGO als de opvolger van de CAR-UWO. 

 

De tekst van de cao SGO 

De cao SGO is inhoudelijk zoveel mogelijk identiek aan de Cao gemeenten. Een beperkt aantal 

artikelen moet echter worden aangepast. Bijvoorbeeld de toepassing van de cao (reikwijdte), de 

citeer aanduiding en soortgelijke artikelen. De planning is om de tekst van de Cao SGO uiterlijk 4 

december 2019 bekend te maken op de website van de VNG. 

 

Er zijn dus nauwelijks veranderingen in de Cao SGO ten opzichte van de Cao Gemeenten. Toch 

adviseren wij u om in handboeken en personeelsregelingen waar mogelijk niet een verwijzing op 

artikelniveau naar de Cao SGO op te nemen. Een verwijzing naar de Cao SGO in het algemeen of 

een naam van een hoofdstuk is aan te raden. 

 

Veiligheidsregio’s uitgezonderd 

Veiligheidsregio’s kunnen nu géén lid worden van de WSGO. De inwerkingtreding van de 

normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is formeel tot een nader te bepalen 

moment uitgesteld. De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR-UWO 

blijft voor de Veiligheidsregio’s vooralsnog bestaan.  

 

Rol van de VNG in de oprichting van de WSGO 

De WSGO wordt een zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur. De WSGO wordt - 

conform de wettelijke eisen - opgericht door twee bestuurders van organisaties die ook meteen lid 

worden. In het bestuur komen ook twee bestuurders die momenteel in het College van 

Arbeidszaken zitting hebben. Daarmee wordt bestuurlijk voorzien in de ambitie om de 

arbeidsvoorwaarden zowel bij gemeenten als bij organisaties in de gemeentelijke sector uniform te 

houden. 

 

De werkorganisatie van de VNG ondersteunt de oprichting van de werkgeversvereniging. Zodra de 

vereniging bestaat, zorgt de werkorganisatie van de VNG voor de inhoudelijke en praktische 

ondersteuning. De communicatie van de WSGO verloopt voorlopig via de communicatiekanalen 

van de VNG totdat de WSGO een eigen website, e-mailadres en communicatie voorzieningen 

heeft. Deze worden ook ondersteund door de VNG werkorganisatie. 
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Tot slot 

Zodra meer informatie bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Vragen en/of 

opmerkingen kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de VNG. 

• Telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

• E-mail: info@vng.nl 

 

Hoogachtend,  

College voor Arbeidszaken van de VNG 

 

Janine Jongepier 

Secretaris van het College voor Arbeidszaken 

Secretaris WSGO in oprichting 

 

 

Bijlage: Brochure Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties 
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