
BESLUIT

Gemeenteraad:
3 juni 2019

Zaaknummer:
44674

Onderwerp:
Toetreding SVHW tot 
werkgeversvereniging 

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 5 maart 2019;

BESLUIT:
1.  Geen bedenkingen en wensen in te dienen ten aanzien van de toetreding van SVHW tot de 
werkgeversvereniging voor de waterschapsector;

2.  Bijgevoegde antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen.

















RAADSBESLUIT

Onderwerp: 
Toetreding Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) tot 
werkgeversvereniging 

Gemeenteraad: BBVnr:
44674

Commissie: Raadsbesluitnr:

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van….;

overwegende dat de raad gelegenheid wordt gegeven een reactie te geven op het voornemen van 
SVHW om toe te treden tot de Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector;

gelet op het advies van de commissie Beraad en Advies van…;

gelet artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen bedenkingen en wensen in te dienen ten aanzien van de toetreding van SVHW tot de 
werkgeversvereniging voor de waterschapsector;

2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard van …...

De griffier, De voorzitter,

drs. Leendert Groenenboom drs. Hans-Cristoph Wagner



Met deze brief reageren wij op uw brief van 6 december 2018.

Wij hebben kennis genomen van het principebesluit van het Algemeen Bestuur van 15 november 
2018 om lid te worden van de Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector.  U heeft ons 
vervolgens in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

Wij zien geen aanleiding om wensen en bedenkingen in te dienen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Albrandswaard,
de griffier, de voorzitter,

dhr. drs. Leendert Groenenboom dhr. drs. Hans-Christoph Wagner

 



Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Toetreding SVHW tot 
werkgeversvereniging

Agendapunt:

Commissie: e-mailadres opsteller:
k.djodikromo@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Openbaar
BBVnummer: 44674 Raadsvoorstelnr: 

Onderwerp
Toetreding SVHW tot werkgeversvereniging

Geadviseerde beslissing
1. Geen bedenkingen en wensen in te dienen ten aanzien van de toetreding van SVHW tot de 

werkgeversvereniging voor de waterschapsector;
2. Bijgevoegde concept antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen.

Inleiding
Bij brief van 6 december 2018 heeft de directeur van SVHW het principebesluit van het Algemeen 
bestuur (AB) van SVHW gedeeld met alle deelnemers. Het principebesluit houdt de toetreding in van 
SVHW tot de Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector. 
Alvorens een definitief besluit wordt genomen door het AB, worden de deelnemers in de gelegenheid 
gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

Beoogd effect
De raad heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op de toetreding van SVHW tot de 
Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector. 

Argumenten
1.1 De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt in werking per 1 januari 2020
Met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de eenzijdige aanstelling van de medewerkers van SVHW 
van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en SVHW. De Sectorale 
Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW) die SVHW toepast komt te vervallen. Het Burgerlijk 
wetboek en het cao-recht komt daarvoor in de plaats. 
SVHW is een gelieerde organisatie van de Waterschapsector en kan toetreden tot de 
werkgeversvereniging van de Unie van Waterschappen. Hiermee wordt bereikt dat de nog af te sluiten 
waterschap cao bindend wordt voor SVHW. 

1.2 De gemeenteraden van de deelnemers van SVHW worden geraadpleegd
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat alvorens een definitief besluit wordt 
genomen door SVHW als Verbonden Partij, de gemeenteraden en algemeen besturen van de 
deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

 1.3 Geen financiële gevolgen voor de deelnemers; betreft alleen juridische gevolgen tussen SVHW 
en werknemers
De toetreding tot en het lidmaatschap van SVHW bij de Werkgeversvereniging brengt geen financiële 
gevolgen met zich mee voor de deelnemers. 

 2.1. De gemeenteraad maakt gebruik van de gelegenheid om te reageren op het voornemen van 
SVHW om toe te treden tot de Werkgeversvereniging



Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Communicatie
De brief met daarin de reactie op het principebesluit van SVHW om toe te treden tot de 
werkgeversvereniging zal worden verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW. 

Uitvoering
N.v.t.

Bijlagen
1. Raadsbesluit;
2. Reactiebrief SVHW;
3. Bijlage: Brief SVHW;

Poortugaal, 

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner



Voorstel

Onderwerp: 
Toetreding SVHW tot werkgeversvereniging 

College van burgemeester 
en wethouders 
5 maart 2019

Zaaknummer
44674
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
k.djodikromo@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1.  Geen bedenkingen en wensen in te dienen ten aanzien van de toetreding van SVHW tot de 
werkgeversvereniging voor de waterschapsector;

2.  Bijgevoegde antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen.

Voorstel
Inleiding
Bij brief van 6 december 2018 heeft de directeur van SVHW het principebesluit van het Algemeen 
bestuur (AB) van SVHW gedeeld met alle deelnemers. Het principebesluit houdt de toetreding in van 
SVHW tot de Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector. Alvorens een definitief besluit wordt 
genomen door het AB, worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om hun wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. 

Beoogd effect
De raad heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op de toetreding van SVHW tot de 
Werkgeversvereniging voor de Waterschapsector. 

Argumenten
1.1 De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt in werking per 1 januari 2020

Met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de eenzijdige aanstelling van de medewerkers van SVHW 
van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en SVHW. De Sectorale 
Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW) die SVHW toepast komt te vervallen. Het Burgerlijk 
wetboek en het cao-recht komt daarvoor in de plaats. 

SVHW is een gelieerde organisatie van de Waterschapsector en kan toetreden tot de 
werkgeversvereniging van de Unie van Waterschappen. Hiermee wordt bereikt dat de nog af te sluiten 
waterschap cao bindend wordt voor SVHW. 

1.2 De gemeenteraden van de deelnemers van SVHW worden geraadpleegd

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat alvorens een definitief besluit wordt 
genomen door SVHW als Verbonden Partij, de gemeenteraden en algemeen besturen van de 
deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

 1.3 Geen financiële gevolgen voor de deelnemers; betreft alleen juridische gevolgen tussen SVHW 
en werknemers



De toetreding tot en het lidmaatschap van SVHW bij de Werkgeversvereniging brengt geen financiële 
gevolgen met zich mee voor de deelnemers. 

 2.1. De gemeenteraad maakt gebruik van de gelegenheid om te reageren op het voornemen van 
SVHW om toe te treden tot de Werkgeversvereniging

Overleg gevoerd met
Collega’s van de Afdelingen Juridische zaken/team belastingen, Financiën en het SVHW op ambtelijk 
niveau. 

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt de reactiebrief verzonden aan het Dagelijks Bestuur van SVHW.

Financiële informatie
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De brief met daarin de reactie op het principebesluit van SVHW om toe te treden tot de 
werkgeversvereniging zal worden verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW. 

Bijlagen
1. Ingekomen brief SVHW
2. Raadsbesluit Toetreding SVHW tot werkgeversvereniging
3. Antwoordbrief SVHW
4. Raadsvoorstel toetreding SVHW tot werkgeversvereniging


