
 

 
 

 
 
Aan: De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten 
 
 
 

Sittard, 2 september 2020 
 

               
 
 
Ons kenmerk : 2020/017 
Betreft : verzoek om kenbaarmaking van wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad    

conform artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot 
deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
(WSGO).  

  
 
 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
 
In haar vergadering van 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Omnibuzz het principe besluit genomen om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Dit besluit draagt het karakter van 
een ontwerpbesluit dat thans conform artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. Hierdoor kunnen de raden hun wensen en 
bedenkingen, zo die aanwezig zijn, kenbaar maken. Bij het vaststellen van het principe besluit kan het 
algemeen bestuur van Omnibuzz vervolgens rekening houden met de opmerkingen van de raden. 
Zoals in de toelichting bij het principe besluit is vermeld, was aansluiting bij de WSGO 
door Omnibuzz onvermijdelijk en in het openbaar belang teneinde de invoering van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 te realiseren. Een overgang van de 
arbeidsverhoudingen naar het burgerlijk recht zonder gelijktijdige binding aan een Cao had tot grote 
onduidelijkheden en juridische risico’s geleid. Daarnaast was toepassing van de Cao SGO 
onontkoombaar omdat dit de enige mogelijkheid is om de Cao Gemeenten, die in de regeling verplicht 
is gesteld als rechtspositie voor het personeel, te kunnen toepassen. De cao SGO is identiek aan de Cao 
Gemeenten en hiervoor zijn geen alternatieven aanwezig.  
  
Wij verzoeken u om eventuele wensen en bedenkingen van uw gemeenteraad binnen 8 weken na 
dagtekening van dit schrijven aan ons kenbaar te maken. Indien er geen wensen en bedenkingen 
aanwezig zijn hoeft u niet te reageren. Het algemeen bestuur zal na kennisgenomen te hebben van 
uw wensen en bedenkingen, een definitief besluit nemen. Hierover zullen we u zo spoedig mogelijk 
nader informeren.  
  
  



 

 
 

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur van Omnibuzz, 

 
M. Smitsmans – Burhenne      Mr. G.M.F. Vreuls 
Voorzitter Omnibuzz       Directeur Omnibuzz  
 
 
 
Bijlage: principebesluit AB Omnibuzz d.d. 1 juli 2020  
 


