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Voorstel
De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze op het voorstel van de
FUMO om zich aan te sluiten bij de Werkgeversorganisatie Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
In de zienswijze aangeven dat de gemeenteraad van Terschelling akkoord is met
de deelname van de FUMO aan de WSGO.

Samenvatting
De FUMO wil zich aansluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (hierna WSGO). Daarvoor is het nodig dat zij onze
gemeenteraad om een zienswijze vragen.

Toelichting
Na de invoering van de Wnra is de rechtspositie van de ambtenaren gewijzigd.
Waar gemeenten aangesloten zijn bij de VNG en dus ook automatisch vallen
onder de cao voor gemeenten, geldt dat niet voor GR’en. Zij zullen dit anders
moeten organiseren. Vanuit de VNG is de WSGO opgericht, waar een GR zich bij
kan aansluiten. Deze WSGO heeft een eigen cao, die zoveel mogelijk aansluit bij
de cao gemeenten.
De FUMO wil zich hier graag bij aansluiten, dat voorkomt dat ze zelf een cao
zouden moeten afsluiten.
Op grond van artikel 19, lid 2 van de GR kan het AB of DB niet zelfstandig
beslissen dit lidmaatschap aan te gaan, maar is zij verplicht dit besluit aan alle
gemeenteraden, de provincie en het Wetterskip aan te bieden voor een
zienswijze.
Het is een goede zaak dat de FUMO zich hier bij aansluit. Dat voorkomt eindeloos
onderhandelen om te komen tot een goede cao voor hun personeel. Het voorkomt
ook vee problemen met het personeel over allerlei zaken. Dat zou ten koste
kunnen gaan van de dienstverlening aan ons als ‘klanten’ van de FUMO. Het zou
ook een druk kunnen leggen op de bijdrage aan de FUMO.

Historie
Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Juridische gevolgen: De FUMO is verplicht om aangesloten te zijn bij een cao. Als
de FUMO geen lid wordt van de WSGO, zullen ze dit zelf moeten organiseren.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
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Financiële gevolgen: Het lidmaatschap zal worden doorberekend aan alle
deelnemers in de GR. Op dit moment is de bijdrage nog niet bekend. .
Deze zienswijze heeft geen gevolgen voor personeel of organisatie

Communicatie/interactiviteit
De zienswijze wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de FUMO.

Advies van de raadscommissie
Ter inzage liggende stukken
Brief verzoek zienswijze lidmaatschap WSGO
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