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onderwerp: Antwoord op vragen over voorstel werkgeversvereniging 
gemeenschappelijke regelingen 

   
 
van: Burgemeester Boumans  
aan: Gemeenteraad 
datum: 6 december 2019  
registratienummer: 1278493 / 1495267  

 
 
In de beeldvormende raad van 4 december jl. is het voorstel ‘Werkgeversvereniging 
gemeenschappelijke regelingen’ behandeld. Naar aanleiding hiervan moeten twee 
openstaande vragen worden beantwoord:  
 
1. De raad ontvangt graag een overzicht van de lidmaatschapskosten van de 

werkgeversverenging. 
2. De burgemeester informeert de raad over de gevolgen als niet akkoord wordt gegaan 

met het lidmaatschap. 
 

Hierbij de antwoorden op de betreffende vragen.  
 
Antwoord vraag 1 
De VNG heeft een brochure uitgebracht over de nieuwe werkgeversvereniging voor 
gemeenschappelijke regelingen (bijgevoegd). Op bladzijde 5 is de contributie voor deze 
vereniging te vinden:  
 
Werknemersstaffel en contributiehoogte 

Werknemersomvang organisatie Contributie in euro’s in 2020 
 

Van 1 tot 50 werknemers 1.000 

Van 50 tot 100 werknemers 1.500 

Van 100 tot 250 werknemers 2.000 

Van 250 tot 500 werknemers 2.500 

500 werknemers of meer 3.000 

 
Antwoord op vraag 2 
Indien een gemeenschappelijke regeling het voornemen heeft om lid te worden van een 
vereniging, in dit geval dus een werkgeversvereniging, moeten de raden van de 
deelnemende gemeenten in staat worden gesteld hun wensen en bedenkingen ten 
aanzien hiervan naar voren te brengen. Deze wensen en bedenkingen worden door de 
gemeenschappelijke regeling meegewogen bij het uiteindelijk te nemen besluit. Ook in 
het geval van naar voren gebrachte wensen en bedenkingen, kan de gemeenschappelijke 
regeling besluiten om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging. Het gaat immers om 
‘wensen en bedenkingen (kortweg: een zienswijze)’ en niet om het ‘verkrijgen van 
toestemming van de raad’.  
 
Indien een gemeenschappelijke regeling geen lid wordt van de werkgeversvereniging, 
heeft dit tot gevolg dat de voordelen van de werkgeversvereniging (zie bladzijde 3 van de 
brochure van de VNG) zich niet voordoen. Belangrijkste hierbij is dat alsdan aansluiting bij 
een CAO identiek aan de cao Gemeenten niet mogelijk is.  
 
 


