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Geachte voorzitters van de ondernemingsraden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal,

Op 5 september jongstleden ontvingen wij het advies van de gezamenlijke Ondernemingsraden van 
de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Wij waarderen het dat u gehoor heeft 
gegeven aan onze vraag om de adviezen van de drie Ondernemingsraden op elkaar af te stemmen. 
U waardeert het dat al in dit stadium van het traject om een advies is gevraagd terwijl de formeel nog
niet zou hoeven. Met de Ondernemingsraden zijn wij van mening dat het in een dergelijk ingrijpend 
traject voor medewerkers erg belangrijk is om de medezeggenschap ook in het (politieke) voortraject 
een belangrijke positie te geven. 
In deze brief willen wij ingaan op het gezamenlijke advies en de specifieke punten van de 
afzonderlijke Ondernemingsraden.

Positief advies over bestuurlijke fusie in een keer
U schrijft dat het ontwikkelingsscenario van een bestuurlijke fusie zonder tussenfasen de enige juiste
optie is en dat u een ambtelijke fusie, ook als mogelijke tussenstap afwijst. Dat sluit aan bij het 
voorgenomen besluit waarin het college heeft besloten alleen de optie bestuurlijke fusie aan de raad 
voor te leggen en de raad te vragen de opdracht te geven aan de colleges een herindelingsontwerp 
op te stellen en dit in 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. In dat herindelingsontwerp zal 
ook de datum van de start van de nieuwe fusiegemeente worden vastgelegd.

Rol Georganiseerd Overleg (GO) en Ondernemingsraad (OR)
Ten aanzien van het komende proces vraagt u nadrukkelijk aandacht voor de betrokkenheid van de 
Georganiseerde Overleggen en de Ondernemingsraden. Deze moeten in het proces worden 
ingebed. In het op te stellen Plan van Aanpak voor het vervolgtraject, uiteraard afhankelijk van de 
besluitvorming in de gemeenteraden van 6 oktober a.s., zal de rol en positie van zowel het GO als de
OR duidelijk worden aangegeven. Van belang is dat er helderheid is op welke tafel (GO of OR) welke
onderwerpen worden gelegd en de daarbij behorende planning. Op deze wijze kan invulling worden 
gegeven aan benodigde ruimte voor advisering en instemming. Het toevoegen van een secretaris 
aan de BOR kan daarin zeker een bijdrage leveren. Met u zullen we afspraken maken over de 
noodzakelijke capaciteit (intern/extern) voor deze functie. 

Uw voorstel om te komen tot het oprichten van een BGO en BOR waarin de medezeggenschap in 
gezamenlijkheid wordt opgepakt juichen wij toe. Zowel in het traject voor de vorming van Werkzaak 
Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) als de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 
(BWB) is deze werkwijze positief ervaren.
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Aandacht voor personele onderwerpen
In uw advies vraagt u terecht aandacht voor een aantal personele onderwerpen. Dat heeft onder 
meer betrekking op het opstellen van een Sociaal Plan, de arbeidsvoorwaarden en de personele 
gevolgen in verband met samenwerkingsverbanden. Dit zijn onderwerpen die meestal op de tafel 
van het (B)GO komen. De aandachtspunten die u in uw advies meegeeft op deze punten zullen wij 
zeker ter harte nemen.

Toewerken naar een nieuwe organisatie
Tevens dienen een aantal zaken te worden georganiseerd in de overgang naar een nieuwe 
organisatie. Na de besluitvorming in de raad op 6 oktober aanstaande wordt het vervolgproces 
vormgegeven om te komen tot een nieuwe gemeente. De door u genoemde elementen (zowel in uw 
gezamenlijke reactie als in de individuele reacties van de Ondernemingsraden) zullen, in overleg met
u, hierin een plek krijgen.
Vragen die in het vormgeven van een nieuwe organisatie in ieder geval beantwoord moeten worden 
zijn:
• Wordt de nieuwe gemeente wel of niet een regiegemeente en zo ja, in welke mate?
• Op welke wijze wordt de verbinding met de (op uitvoering of ondersteuning gerichte) 

samenwerkingsverbanden, inclusief BWB, vormgegeven?
• Wat is onze visie (op hoofdlijnen) op dienstverlening?
• Waar worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie gelegd?

Ten aanzien van BWB is in de Stuurgroep GNL van 27 oktober 2015 afgesproken dat het voor wat 
betreft BWB blijft bij de 3 taken die al over zijn gegaan (ICT, FIN, P&O) en bij de 3 taken die nu in 
onderzoek zijn (Vastgoed, Facilitaire zaken en JZ). Het overbrengen van nieuwe taken zal op de 
GNL-tafel worden gelegd. Tevens zullen de grensgevallen binnen GNL worden besproken indien er 
wordt besloten tot vergaande samenwerking/bestuurlijke fusie. In de stuurgroepvergadering van 9 
december 2015 is dit nog aangescherpt met het besluit dat alle medewerkers een plek krijgen 
wanneer Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan samenwerken/fuseren; hetzij in BWB, hetzij in 
GNL.

Bij het opstellen van het herindelingsontwerp wordt een voorstel voor de nieuwe organisatie (op 
hoofdlijnen) uitgewerkt. Daarbij worden de grenzen tussen de BWB-organisatie en de GNL-
organisatie concreet gemaakt. 

Aandachtspunten vervolgtraject
In het Plan van Aanpak voor het vervolgtraject zal naast aandacht voor het opstellen van het 
Herindelingsontwerp ook het fusietraject worden vormgegeven. Daarin wordt ingegaan op de 
projectstructuur, communicatie en zal het aspect capaciteit en werkdruk worden uitgewerkt. 
Ervaringen elders laten zien dat het niet te vermijden is dat dit invloed heeft op de werkdruk. Met 
elkaar dienen we ervoor te zorgen dat dit beperkt blijft en dat tijdig oplossingen worden geboden 
door het stellen van andere prioriteiten of beschikbaar stellen van extra capaciteit.
Daarnaast is het van belang om tijdens het vervolgtraject afspraken te maken over:
• De wijze waarop vacatures in een van de drie gemeenten worden opengesteld
• De wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de harmonisatie van beleid en regelgeving 

vooruitlopend op de bestuurlijke fusie
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan zijn wij graag bereid een toelichting 
te geven.

Met vriendelijke groet,

Jan Steurrijs Piet Wanrooij Kees Verweij

WOR-bestuurder WOR-bestuurder WOR-bestuurder 

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal
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