
 

Algemeen bestuur 
 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

20 november 2019 21 oktober 2019 Directie  Maarten van Helden 

AGENDAPUNT ONDERWERP JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N  

 Lidmaatschap VWVW 

 

Nee  

 

Voorstel 
Het algemeen bestuur besluit 

 Dat GBLT met ingang van 1 december lid wordt van de Vereniging Werken Voor Waterschappen, 

zodat het dagelijks bestuur de belangen van GBLT kan behartigen in deze werkgeversvereniging 

en de cao van de VWVW van toepassing wordt op de arbeidsovereenkomsten van de 

medewerkers met ingang van 1 januari 2020. 

 Af te zien van een formele zienswijze procedure onder de deelnemers. 

 De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens GBLT voort te zetten op gelijke 

wijze als reeds geregeld voor het aspirant lidmaatschap. 

Dit alles onder het voorbehoud dat op 20 november alle deelnemers hebben ingestemd met de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling GBLT. 

 

Samenvatting 
Op 21 november 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het (aspirant) lidmaatschap van de 

werkgeversvereniging VWVW. Voor de formulering van en de motivatie onder dat besluit wordt verwezen 

naar het besluit, zie bijlage. Ook is in 2018 besloten over de uitoefening van het lidmaatschap en de 

afvaardiging namens GBLT. Het dagelijks bestuur heeft die taak opgedragen aan de directeur. Deze heeft 

als aspirant lid deelgenomen aan de VWVW-ledenvergaderingen. Andere belastingkantoren laten zich 

eveneens vertegenwoordigen door de directeur. 

 

Voor het lidmaatschap van de vereniging is niet alleen een zienswijzeprocedure noodzakelijk, maar ook 

een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, die het mogelijk maakt dat GBLT lid wordt van deze 

en andere belangenverenigingen. Naar verwachting zullen op 20 november alle deelnemers hebben 

ingestemd met de genoemde wijziging, zodat het algemeen bestuur kan besluiten tot een dergelijk 

lidmaatschap. Een besluit is opportuun per 1 januari 2020, omdat de WNRA in werking treedt per die 

datum en de medewerkers van GBLT dan vallen onder de CAO van de VWVW. 

 

De wijziging van de GR is formeel gezien niet hetzelfde als een zienswijzeprocedure. De juridische 

adviseur van GBLT heeft bevestigd dat een zienswijze op het lidmaatschap van de werkgeversvereniging 

strikt genomen moet worden gevraagd aan de deelnemers. Daartegenover kan gesteld worden dat  
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alleen maar verzuimd is om het woord “zienswijze” te noemen. In alle overige aspecten is gehandeld 

zoals de wet het bedoelt. Immers; 

1) aan de colleges, raden en besturen is expliciet aangegeven dat de wijziging van de GR nodig was 

om dit lidmaatschap VWVW aan te gaan.  

2) de deelnemers hebben dat goed begrepen en twee van hen hebben een aanpassing van het 

besluit voorgesteld. Dat mag worden gezien als een zienswijze. Andere deelnemers hebben 

zonder meer ingestemd. 

3) vervolgens heeft GBLT de twee “zienswijzen” gehonoreerd en een aangepast voorstel gedaan.  

4) En alweer stemmen de deelnemers in, wetende dat de wijziging bedoeld is voor het specifieke 

lidmaatschap van VWVW. 

 

Gezien het bovenstaande luidt de aanbeveling om niet nogmaals bij de deelnemers te vragen naar de 

bekende weg, maar de ontvangen reacties te bestempelen als zienswijze. 

 

Voorbesproken 
Zoals aangegeven is wijziging GR en het lidmaatschap van de VWVW meerdere malen besproken door 

alle organen GBLT en de deelnemers. De aanbeveling over de zienswijze hierboven is met instemming 

besproken met de leden van het algemeen bestuur op 11 oktober 2019 en in het dagelijks bestuur op 

30 oktober 2019. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 20 november 2019 
 

Toelichting 
n.v.t. 

 

Personele consequenties 
n.v.t. 

 

Financiële consequenties 
n.v.t.  

 

Juridische consequenties 
Zie hierboven.  

 

I&A consequenties  
n.v.t. 

 

Communicatie consequenties  
De medewerkers zijn uitgebreid geïnformeerd over de WNRA en de nieuwe cao. Het lidmaatschap van de 

werkgeversvereniging heeft daarbij geen rol gespeeld. Er is geen specifieke noodzaak om dat alsnog te 

doen. 
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Publicatie 
n.v.t.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
N.v.t.  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
N.v.t. 

 

Resultaten en evaluatie 
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Wanneer de deelnemers uit de kring van de waterschappen 

besluiten tot evaluatie van het lidmaatschap zal GBLT daarin participeren.  

 

Bijlagen 
Besluit 21 november 2018 inzake toetreding tot de werkgeversvereniging. 


