
St
at

en
vo

or
st

el
 S

ta
te

ng
ri

ff
ie

 
 

    Statenvoorstel  

1  

   

 *2210228* 
 
Onderwerp 
Raadpleging werkgevers bij cao-onderhandelingen na implementatie van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren. 
 
 
1. Beslispunten 
 

1. De besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Flevoland over het slui-
ten van de collectieve arbeidsovereenkomsten door het IPO voor werk-
nemers van de reguliere ambtelijke organisatie één op één te volgen voor 
werknemers van de Griffie; 

 
2. dit besluit ter kennisname aan het IPO te sturen; 

 
3. als IPO contactpersoon voor werkgeverszaken de voorzitter van de werk-

geverscommissie aan te wijzen.  
 
        
2. Eerdere behandeling  
 
Op 13 november hebben de statengriffiers in een gezamenlijke nota, geïnitieerd 
door de griffiers van Brabant en Flevoland, aandacht gevraagd voor de positie 
van Provinciale Staten als werkgever in het kader van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Hierop zijn door delegaties van AV-
leden en griffiers verschillende gesprekken gevoerd met het IPO en de door haar 
aangewezen ‘bestuurlijke onderhandelingsdelegatie’, welke in opdracht van het 
IPO cao onderhandelingen namens de provincies voert. De betrokkenheid van 
zowel Statenleden als griffiers is in het vervolgproces geborgd.  
 
In de commissie bestuur van 29 november 2018 is een PS mededeling besproken 
(bijlage 1 ‘implementatie Wnra’,) waarin het college toelicht op welke wijze de 
aanpassing van de wet doorwerkt in de rechtspositie van de ambtenaren in dienst 
bij de provincie Flevoland.  Hierbij is ook stilgestaan bij de rechtspositie van het 
griffiepersoneel.  
In het verleden hebben uw Staten bij verordening bepaald dat de rechtspositie-
regelingen die gelden voor het onder het College van GS vallende personeel van 
overeenkomstige toepassing zijn op de Statengriffier en de overige medewerkers 
van de Statengriffie. Het College van GS geeft in de mededeling aan gaarne 
bereid te zijn om de daaruit voortvloeiende werkwijze voort te zetten na de 
implementatie van de Wnra.  
De commissie Bestuur heeft kennisgenomen van de mededeling. 
 
Op 5 december is de werkgeversommissie griffier door de AV-leden geïnformeerd 
over de laatste stand van zaken. 
 
Met de invoering van de Wnra wordt ook de Wet op de CAO op provincies van 
toepassing. Om namens de provincies CAO onderhandelingen te kunnen voeren 
zijn de statuten van het IPO hierop aangepast.  
In de commissie bestuur van 13 december 2017 is de voorgenomen statutenwijzi-
ging van het IPO besproken. Hierbij werd ook een toelichtende notitie besproken 
(bijlage 2 ‘IPO aanvullende notitie Wnra’) waarin wordt verduidelijkt wat de 
nieuwe bevoegdheidsverdeling inhoudt en welke procedurestappen moeten 
worden genomen. 
De commissie Bestuur heeft kennisgenomen van de voorgenomen statutenwijzi-
ging en de AV leden mandaat gegeven hiermee in te stemmen. 
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Conform de processtappen zoals besproken in de commissie bestuur heeft het IPO op 15 januari een 
brief gezonden met het verzoek aan Provinciale Staten om een mandaatbesluit te nemen ten aan-
zien van de bevoegdheid tot het voeren van cao onderhandelingen voor griffiepersoneel. (bijlage 3) 
Met het IPO is na ontvangst van de brief afgesproken deze brief niet op de LIS te plaatsen,  maar op 
te nemen in het statenvoorstel waarin het gevraagde mandaatbesluit wordt genomen. 
Met de agendacommissie bestuur is afgestemd dat de routering van gevraagd mandaatbesluit via de 
werkgeverscommissie verloopt. 
 
3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
 
De Provincie kent sinds de invoering van het duale stelsel twee werkgevers: Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten zijn werkgever van de medewerkers van de Griffie.  
De invoering van de Wnra per 1-1-2020 brengt met zich mee dat  de rechtspositieregelingen worden 
vervangen door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een cao kan worden afgesloten tussen 
werkgevers(verenigingen) en vakbonden.  
Op 19-12-2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van het IPO door een wijziging van de statuten 
het IPO tot een werkgeversvereniging gemaakt. Hierdoor is het mogelijk geworden dat het IPO 
namens alle werkgevers, zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten, collectieve arbeids-
overeenkomsten op grond van de Wet op de cao afsluit. Anders gezegd: Het IPO is een werkgevers-
vereniging geworden volgens de eisen die de Wet op de cao stelt. Een dergelijke statutaire bepaling 
was op grond van de Ambtenarenwet niet nodig. 
 
Voordat het IPO een cao afsluit raadpleegt het IPO, zoals gebruikelijk in het reguliere arbeidsrecht, 
de betrokken werkgevers. Provinciale Staten besluiten op welke wijze zij daarbij betrokken worden. 
Veel Provinciale Staten hebben sinds de dualisering afgesproken dat de arbeidsvoorwaardenregeling 
voor het griffiepersoneel gelijk is aan die van de ambtenaren die onder Gedeputeerde Staten ressor-
teren. Zo ook in Flevoland. Deze afspraak verliest zijn geldigheid na de invoering van de Wnra.  
Als gevolg van de invoering van de Wnra zal de wijze van raadpleging van de werkgevers en -indien 
door u gewenst - de mandatering rondom besluitvorming opnieuw geregeld moeten worden.  
Dit statenvoorstel voorziet in de gevraagde mandatering. 
 
Bevoegdheid 
Artikel 2 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst regelt dat werkgevers(verenigingen) en 
werknemers(verenigingen) een cao af kunnen sluiten. De Algemene Ledenvergadering van het IPO 
heeft door een statutenwijziging te accorderen bepaald dat het IPO een werkgeversvereniging is, 
die een cao namens de leden af kan sluiten. Het is gebruikelijk dat de leden geraadpleegd worden 
alvorens een cao definitief wordt afgesloten.   

 
4. Verdere behandeling PS 
 
Provinciale Staten nemen een mandaatbesluit en informeren het IPO hierover, zodat het IPO er mee 
bekend is op welke wijze de ledenraadpleging bij de Provinciale Staten van Flevoland bij een cao 
ingericht dient te worden. 
 
5. Korte toelichting op voorstel 
 
Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 
krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Zij 
krijgen een arbeidscontract in plaats van een aanstelling.  
Het IPO start binnenkort als werkgeversvereniging met de onderhandelingen voor een collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de provincies per 1 januari 2020 op grond van de Wet op de cao.  
De onderhandelingen over de nieuwe cao per 1 januari 2020 zullen worden gevoerd volgens de 
regels zoals die gelden na de invoering van de Wnra.  
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Een zogenaamde Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) onderhandelt namens het IPO met de 
vakbonden over arbeidsvoorwaarden etc. De BOD is een ambtelijk-bestuurlijke delegatie. De BOD 
wordt hierbij ambtelijk ondersteund door de IPO medewerkers die zich bezig houden met werkge-
verszaken.  
 
De werkgevers van de provincie worden in ieder geval op twee momenten geraadpleegd, voordat 
een cao tot stand komt. Voor de start van de onderhandelingen wordt het mandaat voor de onder-
handelingen opgehaald bij de werkgevers. Op basis van dit mandaat onderhandelt de BOD met de 
vakbonden. Een tweede formeel moment waarop de werkgevers worden geraadpleegd is als er een 
onderhandelingsresultaat is bereikt met de vakbonden. De werkgevers wordt gevraagd of zij kunnen 
instemmen met het onderhandelingsresultaat. Daarnaast is het mogelijk dat werkgevers tijdens de 
onderhandelingsfase worden geraadpleegd.  
Griffiers en leden van de AV IPO hebben er op aangedrongen een rol te krijgen bij het proces. Naar 
aanleiding hiervan is afgesproken dat een delegatie van de AV IPO en een delegatie van de kring van 
griffiers tussentijds door de BOD worden betrokken bij de onderhandelingen.  
 
De werkwijze van de BOD is beschreven in een brief van het IPO (bijlage 3). Daarin is te lezen dat 
de  BOD regelmatig vertrouwelijk informatie deelt met de werkgevers in het kader van het cao 
proces. Op basis van de door de BOD verstrekte vertrouwelijke informatie zullen Provinciale Staten, 
wanneer zich dit voordoet, besluiten moeten nemen. 
 
Er zijn twee mogelijke mandaten: 
a)Provinciale Staten kan besluiten de bevoegdheid t.a.v. cao onderhandelingen te mandateren aan 
de werkgeverscommissie (of een ander gremium, zoals het seniorenconvent)1 
b)Provinciale Staten kan besluiten dat toekomstige besluiten ten aanzien van de cao provincies 
gelijkluidend zijn aan de door Gedeputeerde Staten te nemen besluiten. 
 
De werkgeverscommissie opteert voor optie b.   
 
Toelichting:  
Door de besluitvorming van GS één op één te volgen is het niet nodig te mandateren aan één van de 
gremia van PS en hoeft er geen afzonderlijke besluitvorming over de cao-onderhandelingen voor de 
medewerkers van de Griffie plaats te vinden.  Hiermee is ook de rechtsgelijkheid gediend (een 
gelijkluidende cao zonder dat daarvoor een gremium van PS telkens ook een eigen besluit dient te 
nemen). 
 
 
       
 
6. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 
nummer: 

Bijgevoegd 
of periode 
ter inzage 

Mededeling ‘Implementatie wet normalisering rechtsposi-
tie ambtenaren’ 

 2154844     Bijgevoegd 

IPO aanvullende notitie WNRA  2166391 Bijgevoegd 
Brief implementatie WNRA  2211061 Bijgevoegd 

 
 
 
 
 
 

1 Het is niet mogelijk de bevoegdheid te mandateren aan een ander bestuursorgaan, zoals GS 
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Ontwerpbesluit: 
 
 
Provinciale Staten, 
gelet op artikel 104, artikel 104e, tweede lid en artikel 152 van de Provinciewet zoals die komen te 
luiden na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zoals gepubliceerd op 8 
maart 2017 in het Staatsblad; 
 
besluiten: 
 

1. De besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Flevoland over het sluiten van de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten door het IPO voor werknemers van de reguliere ambtelijke or-
ganisatie één op één te volgen voor werknemers van de Griffie; 

 
2. dit besluit ter kennisname aan het IPO te sturen; 

 
3. als IPO contactpersoon voor werkgeverszaken de voorzitter van de werkgeverscommissie aan 

te wijzen.  
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