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Aan de gemeenteraden en Provinciale Staten 
van de deelnemers in de GR OMWB

Geachte raden en staten,

Het Algemeen Bestuur van de OMWB heeft in de vergadering van 4 
oktober jl. het voornemen uitgesproken om lid te worden van de 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen (GGR) die door de VNG wordt opgericht. Deze nieuwe 
vereniging (met de naam Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties) gaat de cao-onderhandelingen voeren 
voor de aangesloten gemeenschappelijke regelingen en houdt 
verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
die op 1 januari in werking treedt.

Ingevolge art. 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) willen wij u in de gelegenheid stellen uw eventuele wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het lidmaatschap 
van de nieuwe werkgeversvereniging. In de bijlage is het 
voorgenomen besluit opgenomen. Als toelichting zenden wij u het 
oorspronkelijk AB-voorstel eveneens toe. Besluitvorming is voorzien 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 december as.

Ingevolge de Wgr kan het Algemeen Bestuur slechts besluiten tot de 
deelneming in een vereniging, indien de gemeenschappelijke 
regeling in die mogelijkheid voorziet én pas nadat de raden van de 
deelnemende gemeenten en provinciale staten in de gelegenheid 
zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De GR 
OMWB voorziet in deze mogelijkheid op grond van artikel 3, vijfde 
lid.

Om tot besluitvorming te kunnen komen in het Algemeen Bestuur 
van 4 december, verzoeken wij u om uiterlijk 15 november uw 
eventuele wensen of bedenkingen bij ons kenbaar te maken. 
Besluitvorming op 4 december is van cruciaal belang met het oog op 
een tijdige aansluiting bij de werkgeversvereniging op 1 januari 
2020.
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Uitvoeringsorgaan van gemeenten en de provincie Noord-Brabant voor de leefomgeving.
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Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant d.d. 18 september 2019;

BESLUIT

1. tot het voornemen lid te worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen;

2. dat hiervoor de bedenkingenprocedure zal worden gevolgd via de gemeenteraden en 
provinciale staten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant van 4 oktober 2019.

De voorzitter,De secretaris.

N. van Mourik P. Depla


