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Geachte WO R-bestuurders gemeenten Gelde rma lse n, Nee rijnen, Lingewaa l,

Bij brief van 5 juli 2016 presenteerde u ons een voorgenomen besluit van de colleges van

burgemeester en wethouders - eveneens gedateerd 5 juli 20L6 - om aan de gemeenteraden het

voorstel voor te leggen tot (samengevat):

. een bestuurlijke fusie in één keer tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en

Lingewaal;

o het daarvoor noodzakelijke formele herindelingstraject in gang te zetten.

Formele positie op dit moment

Wij waarderen het, dat u dit voorgenomen besluit om advies aan de gezamenlijke

Ondernemingsraden van de drie gemeenten hebt voorgelegd hoewel daartoe op grond van artikel
46d van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)formeelgezien geen verplichting bestaat. ln deze

fase geldt immers het politiek primaat. Misschien nog wel meer dan inwoners, bedrijven,

verenigingen en instellingen zullen echter de betrokken ambtelijke organisaties de gevolgen van een

mogelijke herindeling van nabij ondervinden. Met uw adviesaanvraag geeft u aan dat u zich daarvan

terdege bewust bent en dat u er belang aan hecht het personeel via de door haar gekozen

vertegenwoordiging vanaf het begin bij het proces te betrekken en haar daarbinnen ook een

duidelijke rol te willen geven.

Dat sluit dan vervolgens weer uitstekend aan bij de artikelen 25 (adviesrecht) en 27

(instemmingsrecht) van de WOR die in een later stadium rond verschillende uit te werken

vraagstukken zeker van toepassing zullen zijn. Daarvan kan echter pas sprake zijn wanneer eerst op

een goede wijze invulling is gegeven aan de uitwerking van het bepaalde in artikel 79 van de Wet

algemene regels herindeling (Wet Arhi). Wij komen hier later in dit advies nader op terug.

Hoewel er in het voortraject al veel is onderzocht en bediscussieerd, staan we als werkgevers en

ambtelijke organisaties eigenlijk nog maar aan het begin van een lange weg. Pas vanaf het moment

dat de gemeenteraden daadwerkelijk besluiten de weg van een herindeling in te slaan kunnen we

met elkaar gaan bouwen aan een nieuwe daadkrachtige organisatie. lnteressant, uitdagend maar

ongetwijfeld soms ook lastig. Er zullen zeker momenten zijn waarop wij stevig met elkaar de degens

zullen kruisen, enerzijds in het belang van de werkgever en anderzijds in het belang van de

werknemer. ln een open sfeer met wederzijds begrip en respect voor ieders verantwoordelijkheid

moet dat kunnen.
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Strekking van het advies

Als gezamenlijke ondernemingsraden voldoen wij graag aan uw verzoek om tot één advies te komen

Dat neemt echter niet weg, dat op onderdelen een eigen geluid klinkt, dit vanwege het feit dat de

desbetreffende ondernemingsraad soms een thema vanuit een eigen specifieke achtergrondsituatie

bekijkt.

Ontwikkelscenario

Wij onderschrijven de strekking van de kernboodschap zoals die in het 'Communicatieplan

samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal (6 april 201-6) is verwoord. Om de uitdagingen van

de toekomst daadwerkelijk aan te kunnen is wat ons betreft het ontwikkelscenario van een

bestuurlijke fusie zonder tussenfasen de enige juiste optie. Een ambtelijke fusie, ook als mogelijke

tussenstap, wijzen wij af. Wij sluiten ons hierbij aan bij de conclusies zoals die in deelnotitie E&H:

'Ana lyse a m btel ijke/bestu u rlijke fusie' wo rden getrokken.

Tijdpad

ln deelnotitie g: 'Doorkijk op het herindelingsproces' blijft wat ons betreft de inbreng van de

Ondernemingsraden onderbelicht. Tijdens een overleg hierover met een vertegenwoordigster van

het bureau Seinstra op dinsdag 14 juni 2016 is toegezegd dit alsnog verder uit te werken, maar dat is

niet gebeurd. Wij hechten aan een overzichtelijk schema waarin duidelijk alle te bespreken

onderwerpen, te nemen processtappen, overlegmomenten en adviestermijnen een plaats krijgen.

Dit niet alleen voor onszelf, maar ook om bestuurders nog meer bewust te maken van het feit dat

een goede invulling van medezeggenschap tijd kost en van invloed kan zijn op de voortgang van

bestuurlijke processen die parallel aan de totstandkoming van een nieuwe organisatie gaan lopen.

Wij willen voorkomen, dat op de achtergrond alle tijd wordt genomen om een bepaald onderwerp

uit te werken en dat dan vervolgens de Ondernemingsraden nog snel even een advies moeten

uitbrengen.

Over de overgang van ambtenaren naar een nieuwe organisatie moet er op grond van de Wet Arhi

overleg met de vakbonden plaatsvinden in een Bijzondere Georganiseerd Overleg (BGO). Voor het

BGO moet een overlegverordening worden vastgesteld, waarin samenstelling, taken en

bevoegdheden van het BGO zijn vastgelegd. Naast de BGO wordt in de praktijk rond

herindelingssituaties ook wel gewerkt met een Buitengewone Ondernemings-Raad (BOR) waarin de

betrokken OR-en samenwerken. Wat ons betreft volgen we binnen GNL deze praktijk. Er moet een

convenant worden gesloten tussen de drie colleges (of het Bestuurlijk Overleg), het BGO en de

Ondernemingsraden, waarin wij aan de op te richten BOR mandaat verlenen tot het voeren van

overleg en het uitbrengen van advies. Daarnaast moeten hierin de taak- en bevoegdheidsverdeling

en de informatieverstrekking worden geregeld. Als onderwerpen worden gedelegeerd aan de BOR

kan worden bepaald dat - indien het overleg in de BOR niet tot overeenstemming leidt - het

onderwerp alsnog in het BGO wordt behandeld. Dit alles moet worden geregeld voordat begonnen

kan worden met het gezamenlijk uitwerken van een nieuwe organisatie.

Wij constateren, dat tot nu toe colleges en gemeenteraden vrij krampachtig omgaan met het

noemen van een streefdatum waarop de herindeling echt een feit zou moeten zijn. Wij doen via u

een dringend beroep op de gemeenteraden om een einde te maken aan deze onzekerheid en zich

direct in oktober duidelijk voor een datum uit te spreken. Geen datum noemen zal tot veel onrust en

onzekerheid in de ambtelijke organisaties leiden.



Aandachtspunten

ln de nabije toekomst zullen we met elkaar een groot aantal inhoudelijke discussies over de meest

uiteenlopende organisatorische en personele onderwerpen gaan voeren. Het lijkt ons goed u nu al

deelgenoot te maken van een aantal zaken die voor ons van bijzonder belang zijn. ln willekeurige

volgorde:

a. Het opstellen van één Sociaal Plan waarin o.a. worden geregeld:

t. Werkgarantie (minimaal5 jaar)

2. ledereen wordt geplaatst in een passende geschikte functie (mens volgt werk)

3. Zorgvuldige inpassings- en bezwarenprocedure voor de plaatsing van het personeel

4. Compensatie van de nadelige gevolgen van de herindeling voor het personeel, zoals

extra reiskostenvergoeding, loopbaanbegeleiding, scholingsmogelijkheden,

inkomens-suppletie bij de overgang naar een andere functie.

b. Secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Wij zijn ons ervan bewust, dat de gemeenten

Geldermalsen, Culemborg en Tiel en de Bedrijfsvoeringsorganisatie West- Betuwe (BWB) en

Werkzaak hun arbeidsvoorwaarden hebben geharmoniseerd. Dat wil wat ons betreft niet

zeggen dat diezelfde voorwaarden straks automatisch voor de nieuwe GNL-organisatie gaan

gelden.

c. Een platte organisatiestructuur met verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

d. lnzicht in de personele en financiële gevolgen wanneer wordt gesproken over de mogelijke

overgang naar of de keuze voor andere samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld BSR,

ODR, AVRI, BWB, Werkzaak.

e. Eenduidige, duidelijke en structurele communicatie richting de werkvloer. Wanneer wordt
overgegaan tot het installeren van een BOR dan zou de BOR-bestuurder ook

verantwoordelijk moeten zijn voor de interne communicatie. Voor de uitwerking van de

interne communicatie moet een apart communicatieplan worden opgesteld.

f. Vanaf het moment dat in oktober de gemeenteraden het principebesluit tot herindelen
genomen hebben, moet bij het ontstaan van vacatures eerst binnen de GNL-gemeenten een

wervingsprocedure worden opgestart voordat een extern traject wordt ingezet. Er wordt
geen werk uitbesteed, eerst wordt gekeken of het binnen GNL in te vullen is.

g. Samen werken aan een nieuwe organisatie is een uitdaging maar daarbij dient terdege

rekening te worden gehouden met de al bestaande werkdruk die er op verschillende
plaatsen in de bestaande organisaties al is.

h. Een BOR krijgt vele uiteenlopende zaken ter advisering/instemming voorgelegd. De leden

moeten voldoende tijd krijgen om hun rol goed te kunnen vervullen. Daarnaast moet aan

een BOR een secretaris worden toegevoegd die in de voorbereiding en uitwerking van de

overlegvergaderingen het nodige werk uit handen kan nemen.

i. lndien in oktober wordt besloten om als drie gemeenten samen te gaan, dat is het verstandig

om vanaf dat moment alle verordeningen en/of beleidsstukken op elkaar af te stemmen.
j. Wij vinden het belangrijk dat na besluitvorming in oktober eerst gekozen wordt wat voor een

soort gemeente we willen zijn (wel of geen regie gemeente). Dit voordat keuzes worden
gemaakt t.a.v. de verdere inrichting van de nieuwe organisatie. De uitkomst van deze keuze

is ook bepalend of de nieuwe gemeente de taken gaat uitbesteden of houden, bijvoorbeeld
juridische zaken naar BWB en/of beheer buitendienst intern of naar de AVRI enz.

k. De keuze die u maakt zien wij graag terug in een gemotiveerde onderbouwing waarin u

aangeeft met welke van de componenten (Kwetsbaarheid, Kennis, Kwaliteit, Kansen en

Kosten) u rekening heeft gehouden en wat voor u van doorslaggevend belang was.



l. Totdat de keuze voor het soort gemeente is gemaakt en er een onomkeerbaar besluit is

genomen vinden wij dat alle vormen van uitbesteding aan de bekende partners (BSR, ODR,

AVRI, BWB, Werkzaak) moeten worden bevroren.

m. Wij adviseren, in afwachting van de uitkomst van de discussie over het soort gemeente en

het uiteindelijke plaatsingsproces, terughoudend te zijn met het extern openstellen van

vacatures.

Specifieke aandachtspunten Ondernemingsraad Geldermalsen

a. Eerder in dit schrijven is gepleit voor het noemen van een concrete streefdatum. De OR ziet

in aanvulling daarop graag de datum l januari 2019 als herindelingsdatum vastgelegd. Een

latere datum heeft tot gevolg dat er tussentijds gemeenteraadsverkiezingen zullen

plaatsvinden die weer tot gevolg kunnen hebben dat de keuze voor een herindeling opnieuw

ter discussie zou kunnen komen te staan. Dat mogelijke scenario willen wij de ambtelijke

organisatie besparen.

b. De gemeente Geldermalsen werkt aan zowel een nieuwe visie op dienstverlening als aan een

nieuwe visie op wijk- en dorpsgericht werken. De uitkomsten van beide trajecten zullen

ongetwijfeld effect hebben op de inrichting van de organisatie. Vanaf het moment waarop

formele vaststelling door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden is het relatief gezien nog

maar kort voordat de nieuwe GNL-gemeente van start gaat. Wij adviseren daarom de

uitwerking van beide visies direct gezamenlijk op te pakken en te anticiperen op de situatie

die dan ontstaat.

c. Nog niet zo lang geleden zijn uitvoerig de voor- en nadelen van het onderbrengen van de

buitendienst bij de AVRI onderzocht. Uiteindelijk is besloten deze dienst binnen de eigen

gemeentelijke organisatie te houden. Daarmee kwam een einde aan een periode van onrust

en er is sindsdien hard gewerkt aan verdere professionalisering en verbetering van de

efficiency. Wat de OR Geldermalsen betreft komt daarom de positie van de buitendienst niet

opnieuw ter discussie.

d. Nadrukkelijk wordt aandacht gevraagd voor de capaciteit van Personeelszaken BWB. De

collega's daar zijn nog steeds druk met het vormgeven van hun taakveld binnen BWB en met

de voorbereiding van een eventuele uitbreiding van BWB met de taakvelden AJZ en tZ. De

OR-Geldermalsen kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat hierdoor de reguliere

personeelszorg voor de moederorganisaties niet altijd de aandacht krijgt die ze verdient. Dat

is op zich al spijtig en een punt van zorg, maar automatisch doet dit de vraag rijzen of er wel

ruimte is voor een actieve rol binnen het GNL-traject.

Specifieke aandachtspunten Ondernemingsraad [ingewaal

a. Het staat voor de Ondernemingsraad van Lingewaal niet automatisch vast dat onderdelen

Financiën, ICT en P&O van de gemeente Lingewaal straks bij de bedrijfsvoeringsorganisatie

BWB worden ondergebracht. Zolang er geen visie is op inrichting van de nieuwe organisatie

is het niet verstandig vergaande besluiten te nemen die daarop van invloed kunnen zijn. Het

zou zeer wel mogelijk kunnen zijn, dat er binnen de nieuwe GNL-organisatie voldoende

mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de K's van Kennis, Kwaliteit, Kansen en Kosten.

Waarom zou bijvoorbeeld een gemeente van 49.000 inwoners niet in eigen beheer haar

PIOFACH-taken kunnen uitvoeren? Alle reden om de tijd te nemen om hierin met elkaar de

juiste afweging te maken.

b. Het is voor de dienstverlening aan de inwoners klantvriendelijker om zoveel mogelijk taken

te laten uitvoeren door een eigen meedenkende en flexibele organisatie in plaats van door

rigide organisatie zoals de meeste gemeenschappelijke uitvoeringsdiensten zijn. Grote



externe uitvoeringsdiensten vergroten eerder de kwetsbaarheid in plaats dat ze deze doen

afnemen.

c. Door meer taken in eigen huis onder te brengen wordt de nieuwe organisatie minder

kwetsbaar, worden waarschijnlijk kosten bespaard en is er (ook intern gericht) sprake van

meer klantvriendelijkheid. lncidenteel inhuren van specialistische ondersteuning is altijd

beter dan het structureel extern organíseren van ondersteuning.

Specifieke aandachtspunten Ondernemingsraad Neerijnen

Eerder in dit schrijven is gepleit voor het noemen van een concrete streefdatum. De OR ziet

in aanvulling daarop graag de datum l januari 20L9 als herindelingsdatum vastgelegd. Een

latere datum heeft tot gevolg dat er tussentijds gemeenteraadsverkiezingen zullen

plaatsvinden die weer tot gevolg kunnen hebben dat de keuze voor een herindeling opnieuw

ter discussie zou kunnen komen te staan. Dat mogelijke scenario willen wij de ambtelijke

organisatie besparen.

Tot slot

Met u zien wij uit naar de besluitvorming in de drie gemeenteraden in okto

Met vriendelijke groet,

d Geldermalsen dernemí ad Neerijnen O ingsraad Lingewaal
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