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AFVALVERWIJDERING UTRECHT 
 
 
Nr. 20/021/7v 
Lidmaatschap WSGO 
 
 
 

Aan het Algemeen Bestuur van de AVU 
 

Soest, 25 november 2020         
 
 
Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Inleiding 
Als gevolg van het per 1 januari 2020 van kracht worden van de wet normalisatie rechtspositie 
ambtenaren (WNRA), heeft het Dagelijks Bestuur op 13 november 2019 besloten om in eerste 
instantie Cao-gemeenten voor de AVU-medewerkers van toepassing te verklaren en 
toetreding tot een destijds nog op te richten werkgeversvereniging van de VNG in gang te 
zetten. 
 
Inhoudelijk 
De Cao-gemeenten welke door de VNG is opgesteld kan in principe door gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden worden gevolgd, echter daar samenwerkingsverbanden geen lid 
kunnen zijn van de VNG, hebben zij geen stem bij de onderhandelingen over de Cao-
gemeenten met de bonden en andere belangenorganisaties.  
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) van de VNG 
is op 11 december 2019 opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaal-economische 
belangen van de leden in de brede sector van gemeentelijke organisaties (lees : onder meer 
samenwerkingsverbanden) te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor 
de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Eén van 
de belangrijkste activiteiten van de vereniging is daarbij het afsluiten van een Cao en het geven 
van informatie over arbeidsvoorwaarden. De Cao-sgo is inhoudelijk zoveel mogelijk identiek 
aan de Cao-gemeenten. Het doel van de vereniging is immers om op arbeidsvoorwaardelijk 
vlak aan te sluiten bij de regelingen van gemeenten. Een lid van de vereniging heeft invloed 
op de koers van de Cao-sgo en de arbeidsvoorwaarden. Zo worden leden door middel van 
ledenraadplegingen betrokken bij het gehele proces rondom de cao-onderhandelingen voor 
de Cao-sgo vanaf 1 januari 2021. De eerste Cao-sgo die eindigt per 31 december 2020 is een 
gegeven. 
In principe is het voldoende wanneer het Dagelijks Bestuur van de AVU zich verbindt aan de 
Cao-gemeenten en dit vastlegt in een besluit, echter dan moet bij iedere wijziging van de Cao 
deze wijziging wederom door het Dagelijks Bestuur van toepassing worden verklaard. Een 
lidmaatschap van de WSGO betekent dat de Cao-sgo van toepassing is, maar dat bovendien 
wijzigingen automatisch doorwerken én er betrokkenheid bij Cao-afspraken is gewaarborgd. 
Zo’n lidmaatschap is daarom te prefereren boven het passief volgen van de Cao-gemeenten. 
 
Procedure 
In de Wgr, art. 31a is vastgelegd :  
 
1 Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
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waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang. 

2 Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. 

 
Praktisch 
Het Algemeen Bestuur besluit tot het lidmaatschap van de WSGO. In de praktische zaken 
wordt door de secretaris van de AVU voorzien, voor zover er geen bestuursbesluiten zijn 
benodigd. Het Algemeen Bestuur kan bestuurlijke besluitvorming voortkomende uit het 
lidmaatschap van de WSGO mandateren aan het Dagelijks Bestuur. 
  
Financieel 
De kosten voor het lidmaatschap van de WSGO bedragen voor organisaties van 1 tot 50 
medewerkers € 1.000,00 per jaar. Deze kosten worden uit de reguliere AVU-begroting betaald. 
 
Conclusie 
Met het lidmaatschap van de WSGO zijn de belangen van de medewerkers van de AVU 
gewaarborgd in een op gemeentelijke samenwerkingen toegesneden Cao. Het lidmaatschap 
voorkomt dat in de toekomst telkenmale besluiten moeten worden genomen over de 
toegepaste Cao, - in dit geval over de Cao-sgo -, of over wijzigingen in de toegepaste Cao. 
 
Procedure 
Direct volgend op het voornemen van het Algemeen Bestuur toe te willen treden tot de VNG-
werkgeversvereniging WSGO zal aan de raden worden gevraagd zienswijzen in te dienen. De 
zienswijzen zullen worden betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 30 
juni 2021. Indien het Algemeen Bestuur dit ontwerp-besluit bevestigt, zal het Dagelijks Bestuur 
worden gemandateerd dit te effectueren en het lidmaatschap te beheren. 
 
Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om aan de raden het voornemen bekend te maken 
toe te willen treden tot de VNG-werkgeversvereniging WSGO waardoor de Cao-sgo van 
toepassing wordt en te verzoeken zienswijzen in te dienen. 
    
Het Dagelijks Bestuur van de AVU, 
 
 
De secretaris,        De voorzitter, 
 
 
 
F. A. van Dijk        G.J. Spelt 
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Agendapunt 7 
 
 

AFVALVERWIJDERING UTRECHT 
 

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR 
 
 
Nr. 20/021/7b 
Lidmaatschap WSGO 
 
 
Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Afvalverwijdering Utrecht; 
 
gelezen het voorstel van 25 november 2020 nr. 20/021/7v ; 
 
gelet op art 31a van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Aan de raden het voornemen bekend te maken toe te willen treden tot de VNG-
werkgeversvereniging WSGO waardoor de Cao-sgo van toepassing wordt en te verzoeken 
zienswijzen in te dienen. 
 
 
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 9 december 2020. 
 
 
De secretaris        De voorzitter, 
 
 
 
F.A. van Dijk         G.J. Spelt 


