
 

Pagina 1 van 5 
 

RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Zienswijze kadernota 2021 WNK Personeelsdiensten 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van WNK 
Personeelsdiensten; 

2. Geen bedenkingen uit te spreken tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling WNK Personeelsdiensten om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging SGO;  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van 
WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
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Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB20.00014 
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Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
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Bijlagen:  : Zienswijzebrief aan WNK Personeelsdiensten 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.   
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van WNK Personeelsdiensten. 
 
Tevens heeft (het dagelijks bestuur) van WNK Personeelsdiensten zich op 28 november 
2019 aangemeld bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
(WSGO). De raden worden  achteraf in de gelegenheid gesteld zienswijzen te formuleren 
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.   
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
1. Kadernota 2021 
De periode van 2014-2017 heeft in het teken gestaan van de transitie van WNK Bedrijven 
naar WNK Personeelsdiensten. De transitie was gericht op één strategisch doel: uitvoering 
van de WSW zonder gemeentelijke bijdrage, de zogenoemde budget-neutraliteit.  
De in 2014 geformuleerde doelstelling om te komen tot een budget-neutrale uitvoering van 
de WSW is uiteindelijk niet gehaald. WNK Personeelsdiensten heeft sinds 2019 (structureel) 
een tekort. De kanttekening wordt geplaatst, dat het tekort zonder de transitie hoger zou zijn 
uitgevallen.  
Het tekort wordt veroorzaakt door de nog steeds voortdurende bezuinigingen van het Rijk op 
het uitvoeringsbudget WSW. Bovendien is er sprake van hogere personeelskosten dan 
destijds werd voorzien. 
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Er is door de regio gemeenten meermalen aandacht besteed aan het toekomstperspectief 
van WNK Personeelsdiensten na afloop van de transitieperiode. Er is onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet. Het beeld is dat de 
samenwerking tussen de verschillende organisaties verbeterd kan worden. Als gevolg van 
voorgaande wordt het belang geacht dat bij de herpositionering van WNK 
Personeelsdiensten eerst een herijking van de visie op de dienstverlening door WNK 
Personeelsdiensten plaats vindt. Dit gaat vooraf aan de visie over het organisatiemodel. 
De in de kadernota 2020 uitgesproken verwachting dat de herpositionering van WNK in 2019 
zou worden gerealiseerd moet nog plaats vinden. Op dit moment is WNK onderdeel van een 
drietal pilots. Deze worden uitgevoerd samen met Halte Werk en de BUCH Werkorganisatie. 
Eind maart 2019 is door de portefeuillehouders Participatiewet in regio Alkmaar aan de 
directeur van WNK de opdracht verstrekt om in de rol van kwartiermaker een drietal pilots te 
ontwerpen en te doen uitvoeren met als beoogd resultaat het verbeteren van het sociaal-
maatschappelijk perspectief van inwoners door het stimuleren van hun deelname aan de 
samenleving.  
De pilots hebben aldus tot doel om antwoord te vinden op de vraag aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om in de regio Alkmaar te komen tot optimale en duurzame 
dienstverlening aan de inwoners in termen van participatie en perspectief. Impliciete 
aanname daarbij is dat regionale samenwerking en integrale uitvoering van de 
participatiewet de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners ten goede komt. Planning 
is dat de pilots in januari 2020 worden afgerond met een rapportage.  
 
Dit betekent dat in tegenstelling tot eerdere aannames de verwachting wordt uitgesproken 
dat in 2020 concreet inzicht ontstaat hoe aan een eventuele nieuwe uitvoeringsstructuur 
Participatiewet vorm en inhoud kan worden.     
 
2. Aanmelding WSGO 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna Wnra) in 
werking. Een belangrijke verandering is dat de huidige van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wordt vervangen door de Cao Gemeenten. Die cao 
is namens de werkgevers afgesloten door de VNG. 
Gemeenten zijn door hun lidmaatschap gebonden aan die cao. De VNG heeft andere 
organisaties (bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen) aanvankelijk de mogelijkheid 
geboden om door middel van een aansluitingsovereenkomst met de VNG ook de Cao toe te 
passen zoals in het verleden ook mogelijk was bij de CAR/UWO.  
In het kader van de Wnra heeft de VNG tot voor kort aangegeven dat ook na 1 januari 2020 
de aansluitingsovereenkomst voor de aangesloten organisaties de basis vormt om de Cao 
Gemeenten te hanteren. Het was de bedoeling dat WNK Personeelsdiensten daar gebruik 
van zou gaan maken. Inmiddels is gebleken dat deze constructie een aantal juridische 
beperkingen heeft. De VNG heeft daarom laten weten bestaande aansluitovereenkomsten 
per 31 december 2019 te gaan beëindigen en geen nieuwe aansluitingsovereenkomsten 
meer aan te gaan.  
 
Het lidmaatschap van de VNG staat alleen open voor gemeenten. De statuten van de VNG 
laten geen ruimte voor toetreding van andere aan gemeenten gelieerde organisaties. Om het 
voor die organisaties toch mogelijk te maken de arbeidsvoorwaardenregeling van de VNG 
toe te passen, was het tot nu toe mogelijk dat via een aansluitingsovereenkomst te regelen. 
Zoals vermeld is dat per 1 januari 2020 niet meer mogelijk. Dat kan leiden tot onduidelijkheid 
en discussie met (vertegenwoordigers van) werknemers over de toepassing van die Cao 
Gemeenten of onderdelen daarvan. Daarnaast zijn die organisaties niet bevoegd gebruik te 
maken van afspraken in de Cao Gemeenten, waarin wordt afgeweken van het zgn. driekwart 
dwingend recht in het Burgerlijk Wetboek (BW).   
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Om genoemde problemen op te lossen is het van belang dat deze organisaties gebonden 
zijn aan een cao. Om dat te bereiken heeft de VNG gekozen voor het oprichten van een 
aparte werkgeversvereniging. Het lidmaatschap van deze vereniging staat open voor onder 
meer gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, zoals WNK Personeelsdiensten. De 
werkgeversvereniging SGO sluit met de vakbonden een cao af die inhoudelijk overeenkomt 
met de Cao Gemeenten. Door het lidmaatschap van deze vereniging zijn de aangesloten 
organisaties gebonden aan die cao en ontstaat dezelfde situatie als bij gemeenten. 
 
Argument 1: gevolgen  
Zoals vermeld kan van de aansluitingsovereenkomst door WNK Personeelsdiensten geen 
gebruik meer worden gemaakt.  
Als WNK Personeelsdiensten op 01-01-2020 geen lid is van de nieuwe 
werkgeversvereniging, is er geen binding aan de cao.  
 
Argument 2: Beoogd effect 
Door deel te nemen aan de nieuwe vereniging: 
- kan op een eenvoudige wijze de invoering van de Wnra worden gerealiseerd voor het 

personeel van WNK Personeelsdiensten;  
- wordt voorkomen dat er geen cao van toepassing is; 
- ontstaat meer binding door het volgen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden via aparte cao; 
- kan gebruik worden gemaakt van afspraken in cao waarin wordt afgeweken van ¾ dwingend 

recht; 
- ontstaat meer duidelijkheid.  

 
Op 14 november heeft het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten het besluit 
genomen om per 1 januari 2020, of zoveel later als de oprichting van de vereniging WSGO 
en de invoering van de Cao SGO een feit is, toe te treden tot de vereniging WSGO en de 
Cao SGO van toepassing te verklaren voor het ambtelijk personeel in dienst van de GR 
WNK personeelsdiensten. 
Dit besluit is genomen om te voorkomen dat over een eigen cao onderhandeld zou moeten 
worden en om de directie in de gelegenheid te stellen de voorbereidingen te treffen die 
noodzakelijk zijn om tijdig de transitie te laten plaatsvinden, met een minimaal nadeel voor 
de ambtelijk medewerkers. Gezien de grote tijdsdruk waaronder WNK Personeelsdiensten 
als werkgever deze wijziging moet doorvoeren heeft het Algemeen Bestuur in haar 
vergadering van 12 december 2019 gekozen om de raden achteraf in de gelegenheid te 
stellen conform het bepaalde in artikel 31a Wgr hun wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken.  
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
 

RISICO’S  
WNK heeft risico’s geformuleerd. De (financiële) effecten van de risico’s zijn verwerkt in de 
gemeentelijke begrotingen. 
 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijft voor dat, alvorens het bestuur van WNK 
definitief kan besluiten tot lidmaatschap van de werkgeversvereniging, de gemeenteraad van 
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de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten 
worden gesteld hun wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken tegen een voorgenomen 
besluit tot deelname in een privaatrechtelijke rechtspersoon. De werkgeversvereniging SGO 
is een privaatrechtelijke rechtspersoon.  
 
Zoals vermeld kan van de aansluitingsovereenkomst door WNK Personeelsdiensten geen 
gebruik meer worden gemaakt. Als WNK Personeelsdiensten op 01-01-2020 geen lid is van 
de nieuwe werkgeversvereniging, is er geen binding aan de cao en is er geen juridische 
grondslag voor het uitbetalen van salarissen van het ambtelijk personeel.  
 

FINANCIËN  
In de kadernota 2020 en de begroting 2020 is nog uitgegaan van een gerealiseerde 
herpositionering van WNK Personeelsdiensten in 2020 alsmede een structureel tekort van  
€ 110.000. 
Van deze lijn wordt nu afgestapt. In de kadernota 2021 wordt in het meerjarenperspectief 
niet uitgegaan van een herpositionering. Als gevolg hiervan wordt een nadelig 
bedrijfsresultaat verwacht van € 1.222.000 in 2021 aflopend naar € 1.038.000 in 2024. 

WNK dient een sluitende begroting in te dienen bij de provincie Noord-Holland. Aangezien er 
geen dekkings-/ bezuinigingsmogelijkheden zijn zal het begrote verlies zich vertalen in een 
bijdrage in het tekort van onze deelnemende gemeenten. 

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten per brief 
geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. 

 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan WNK Personeelsdiensten  

2. Kadernota WNK Personeelsdiensten 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


