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AGENDAPUNT  2 

 

Onderwerp :  Verslag ALV WSGO 1 december 2021 

Van :  Bestuur WSGO 

Aan :  Leden WSGO 

Datum : 24 juni 2022 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de WSGO. Digitaal uitgezonden via het 

platform van online-alv.nl vanuit Studio 2 in Meppel op 1 december 2021. 

 

Aanwezig van het bestuur in de studio 

Ton Heerts, voorzitter WSGO (burgemeester Apeldoorn, voorzitter CvA van de VNG) 

Hans Vroomen, penningmeester (burgemeester Ommen, namens Omgevingsdienst IJsselland) 

 

Aanwezig van het bestuur online 

Linda Voortman, vice voorzitter (wethouder Utrecht, lid CvA en onderhandelingsdelegatie) 

Anny Attema, lid (Burgemeester Ridderkerk, namens de BAR-organisatie) 

Ewout Suithoff, lid (wethouder Zeewolde, namens Meerinzicht) 

 

Aanwezig van de ondersteuning 

Janine Jongepier (secretaris WSGO, secretaris CvA) 

Gerlof van Dijk (ambtelijk secretaris WSGO, senior beleidsadviseur arbeidszaken VNG) 

 
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering vanuit de studio in Meppel. De voorzitter meldt dat het de 

tweede ALV van de WSGO is dit jaar. Hij stelt de aanwezige bestuurders voor in de studio en meldt 

dat de bestuursleden Linda Voortman, Anny Attema en Ewout Suithoff online aanwezig zijn. 

 

De voorzitter heeft de volgende huishoudelijke mededelingen: 

• De ALV wordt opgenomen. De opname wordt gebruikt voor de notulen van de ALV. Daarnaast 

wordt de opname gebruikt voor een video verslag op de website van de WSGO; 

• Een digitale ALV betekent een vertraging omdat we in een livestream zitten van ongeveer 30 

seconden; 

• Buiten beeld is aanwezig de ondersteuning van de WSGO; 

• Vragen kunt u doorgegeven via de chat; 

• Stemmen gaat via het platform. Elk lid heeft 1 stem. Op het moment dat we aan een stemming 

toe zijn, komt de vraag als een pop up in uw beeld. U kunt dan ook stemmen. Een stemming 

kost extra tijd door de vertraging in de livestream; 

• Technische problemen kunt u melden, het telefoonnummer staat in beeld. Niet via de chat 

problemen melden. 
  

mailto:info@wsgo.nl


 

 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

2/9 

Tot zover de inleiding. Dan volgt een proefstemming. Er volgt een vraag met 2 opties: ja en nee.  

 

De proefstemming is: 

De volgende ALV van de WSGO wordt een fysieke bijeenkomst op 24 juni 2022 met een 

congresprogramma 

 

De uitslag is 16 x Ja en 3 x Nee. Dat betekent 19 stemmers op dit moment 

Uit de proefstemming blijkt dat de systemen goed werken. 

 

De voorzitter neemt de agenda door van de middag: 
2. Vaststellen verslag ALV 28 juni 2021 
3. Vaststellen statutenwijziging  
4. Vaststellen begroting 2022 
5. Vaststellen contributie 2022 
6. Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement  
7. Rondvraag en sluiting ALV 

 

Aan het eind van de vergadering is ook gelegenheid om vragen te stellen over het principeakkoord 

cao 2021/2022. Janine Jongepier schuift dan aan om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

 
2. Vaststellen verslag ALV 28 juni 2021 

Het verslag is gebaseerd op de video opname en het digitale stem logboek. De voorzitter gaat 

ervan uit dat er geen vragen zijn, mocht dit wel het geval zijn, maak dit dan bekend via de chat.  

 

Stemt u in met de vaststelling van het verslag van de ALV van 28 juni 2021 van de WSGO? 

De uitslag is 19 keer ja en 0 keer nee. Het verslag is hierbij unaniem aangenomen. 

 

 
3. Vaststellen statutenwijziging  

Het bestuur stelt een statutenwijziging voor volgens de regels in artikel 32. De penningmeester licht 

de regels toe: voor de statutenwijziging moeten 51% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn in de ALV. In dit geval betekent het dat 99 leden moeten stemmen om het quorum te behalen 

voor een statutenwijziging. Vervolgens moet er van dat quorum twee derde van de geldige 

stemmen voor het voorstel zijn. Dit is een zware procedure.  

 

De voorzitter constateert dat er 19 leden aanwezig zijn. De penningmeester geeft toch een 

toelichting op de achtergrond van de statutenwijziging. Bij te weinig leden op het moment van 

stemmen, zal de voorzitter de vervolgprocedure toelichten. 

 

Er zijn drie overwegingen die geleid hebben tot het aanpassen van de statuten. De eerste is de 

komst van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die sinds 1 juli van dit jaar geldt. Ten tweede 

is dat we de mogelijkheden verruimen om de vergaderingen van de WSGO ook daadwerkelijk 

digitaal te laten plaatsvinden en als derde voortschrijdend inzicht op een aantal onderdelen waarbij 

het passend leek om dit mee te nemen. 

 

Deze elementen worden kort toegelicht. Ten eerste de wijziging t.g.v. de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen. Dat heeft ertoe geleidt dat er regels moeten komen over ontstentenis en belet van 

het bestuur en het aanpassen daarvan als alle bestuursleden er niet meer zijn en hoe dan te 
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handelen. Er is een procedure opgenomen in de voorstellen om de secretaris opdracht te geven om 

dan zo snel mogelijk te gaan voorzien in waarneming van het bestuur. Er zijn ook regels aangepast 

over de doorslaggevende stem van de voorzitter. De doorslaggevende stem van de voorzitter wordt 

beperkt, dit is op grond van de wet. Er zijn ook regels opgenomen rondom tegenstrijdige belangen. 

Hierdoor worden we transparanter. Dit zijn de aanpassingen die voortvloeien uit de wet. 

 

We hebben in de afgelopen twee jaar, sinds het bestaan van de WSGO, ervaren hoe belangrijk het 

is om digitaal te kunnen vergaderen en we doen dat op dit moment op grond van de Tijdelijke wet 

COVID-19. Deze wet is verlengd tot 1 februari 2022. Het is goed om de mogelijkheid van het 

digitaal en hybride vergaderen in de toekomst voor ons mogelijk te maken in de statuten.  

 

Een belangrijke wijziging is ook dat we de termijn van vier weken schrappen bij een 

statutenwijziging. In de statuten is nu opgenomen dat als we de statuten willen aanpassen en er 

onvoldoende quorum is, dat we de ALV dan binnen vier weken opnieuw moeten uitschrijven. In de 

praktijk is dit een omslachtige procedure en we willen die periode van vier weken schrappen. Zodat 

we langer de tijd hebben om een nieuwe/extra ALV bijeen te roepen waarbij voor die 

statutenwijziging het quorum niet meer geldt. Daarmee wordt ook aangesloten bij de VNG-statuten.  

 

Gekeken wordt of er vragen zijn over deze drie lijnen van de statutenwijzing. Hierover zijn geen 

vragen. 

 

Stemt u in met de statutenwijziging van de WSGO? 

Stemgewicht is 21 keer ja en 0 keer nee. De leden worden bedankt voor de stemming. 

 

De statutenwijzingen kunnen niet formeel en juridisch bekrachtig worden omdat het quorum van 

51% niet is behaald. Dit heeft als gevolg dat de statutenwijziging formeel niet is aangenomen en dat 

het bestuur op maandag 13 december om half vier alle leden oproept voor een extra digitale 

ledenvergadering over deze statutenwijziging. Belangrijk punt is dat dan het quorum niet geldt. 

Leden ontvangen daar deze week een ledenbrief over.  

 

 
4. Vaststellen begroting 2022 

De dienstverlening van WSGO staat in het teken van het realiseren van de doelstellingen van de 

vereniging. De doelstelling is om ervoor te zorgen dat er uniforme arbeidsvoorwaarden binnen de 

gemeentelijke sector zijn en dat de belangen van de gemeentelijke organisaties bij 

arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen goed worden behartigd. 

 

De plannen voor 2022 worden kort benoemd: 

• Een project om de lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor de gemeentelijke sector te 

bepalen. Dit project doen wij samen met de VNG. 

• Een communicatieplannen maken dat gericht is op leden en potentiële leden 

• Een analyse maken van gemeenschappelijke regeling in Nederland. Dit om zicht te krijgen op 

het aantal organisaties dat lid zou kunnen worden van het WSGO. 

• Naar aanleiding van de leden enquête wordt gekeken op welke onderdelen de dienstverlening 

beter kan aansluiten en onder de aandacht kan worden gebracht bij de leden die op dit moment 

al actief zijn. 

 

Er wordt vervolgens stilgestaan bij de uitgangspunten van de begroting voor 2022: 
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• Vastgesteld wordt dat het ledenaantal ongeveer gelijk is aan het jaar 2021. Daar wordt vanuit 

gegaan voor in 2022. Het aantal leden beweegt zich tussen de 192 en 195. 

• In het jaar 2022 streven wij naar een begroting die uitgaat naar een break-even resultaat. We 

hebben al een reserve opgebouwd en op dit moment is er ook geen aanleiding de reserve 

groter te maken. De kosten en de baten op elkaar laten aansluiten is dan een goede 

uitgangspositie. Dat heeft ertoe geleid dat we in 2022 een korting op de contributie willen geven 

van 10%. Daardoor worden de inkomsten lager, maar dat kunnen we dragen als vereniging. 

• De inzet van de medewerkers van de werkorganisatie van de VNG gelijk blijft aan 2021. Dat 

betekent ook dat de VNG een managementondersteuner voor 8 uur levert. 

• Ook de dienstverleningsovereenkomst, want we zoeken naar een efficiënte samenwerking 

tussen het College voor Arbeidszaken enerzijds en de WSGO anderzijds, blijft gelijk.  

De korting van 10% geldt alleen voor het jaar 2022. Er wordt in 2023 op teruggekomen. Het is goed 

om te realiseren dat het pas de derde begroting van de WSGO is en we nog maar één volledig 

boekjaar achter de rug hebben, namelijk 2020.  

 

Bij de vertaling van de plannen en uitgangspunten voor 2022 naar de begroting van 2022 zien we 

een aantal afwijkingen ten opzichte van 2021: 

• Een duurdere managementassistent 

• Er wordt meer rekening gehouden met advies, dit heeft te maken met de langere termijn 

arbeidsvoorwaardelijke koers en analyse rond gemeenschappelijk regelingen in Nederland 

• Hogere communicatiekosten om de leden beter te kunnen bereiken.  

 

Verwachte realisatie 2021: Bij de opstelling van de begroting voor 2021 is uitgegaan van 180 leden 

en we hebben nu 193 leden en hierdoor meer inkomsten. Het jaar 2021 is nog niet afgerond maar 

de realisatie zal positief afwijken van de begroting 2021, ook omdat de kosten achterblijven. 

Op 24 juni 2022 komt de jaarrekening 2021 naar alle leden toe in de algemene leden vergadering.  

Er zijn geen vragen van de leden.  

 

Stemt u in met de begroting van 2022? 

De uitslag is 20 bij ja en 0 bij nee. De begroting is hierbij unaniem aangenomen. 

 

 
5. Vaststellen contributie 2022 

De verandering in de contributie - 10% lager - is als onderwerp in de begroting 2022 besproken. De 

contributie is afhankelijk van de werknemersomvang van een lid. De vraag vanuit het bestuur aan 

de leden is of zij instemmen met deze contributie bijdragen. 

 

Stemt u in met de contributie voor 2022? 

Een stemgewicht van 20 bij ja en 0 bij nee. 

 

 
6. Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement 

 

Voorgesteld wordt om het huishoudelijk reglement aan te passen om twee redenen: 

• De eerste heeft betrekking op de contributiebedragen en om te besluiten die niet meer op te 

nemen in het huishoudelijk reglement. Dat is omslachtig. Een besluit van de ALV is voldoende 

om de contributie vast te stellen. De werknemersstaffel staat in het huishoudelijk reglement, de 

contributie dan niet meer. 
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• Ten tweede de regels vereenvoudigen voor organisaties die in de loop van het kalenderjaar lid 

te worden. Er wordt voorgesteld dat organisaties die vanaf 1 september1 lid worden geen 

contributie meer te laten betalen voor dat jaar. Dit is eenvoudiger en bespaart handmatig werk. 

Aanpassingen van het huishoudelijk reglement gaan in op 1 januari 2022. 

 

Stemt u in met de wijziging van het huishoudelijk reglement? 

De uitslag is 21 bij ja en 0 bij nee. Het huishoudelijk reglement is hierbij unaniem aangenomen. 

 

 
7. Rondvraag en sluiting ALV 

De rondvraag wordt uitgezet voor de onderwerpen die aan bod zijn gekomen op deze ALV. Na de 

vergadering geeft Janine Jongepier een toelichting op het concept cao akkoord. Er zijn geen vragen 

voor de rondvraag. De aanwezige leden worden bedankt. 
  

 
1 In de ALV is per abuis gezegd 1 september. In het voorgelegde en met wijziging gemarkeerde huishoudelijk reglement is 
echter bepaald 1 oktober. De datum van 1 oktober is daarom ook doorgevoerd. 
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Bijlage 

Tijdens de ALV van 1 december 2021 zijn er 6 stemmingen geweest waarvan de eerste een 

proefstemming was. Hoe er door de leden is gestemd, kunt u hieronder zien volgens de formele 

registratie in het digitale stemlogboek. Elk lid heeft 1 stem.  

 

Proefstemming 

 

 De volgende ALV van de WSGO wordt een fysieke bijeenkomst op 24 juni 2022 met een 

congresprogramma. 
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Formele stemmingen 

 

 Stemt u in met de vaststelling van het verslag van de ALV van 28 juni 2021 van de 

WSGO? 
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 Stemt u in met de statutenwijziging van de WSGO? 
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De statutenwijziging is niet vastgesteld omdat het vereiste quorum van 51% van de leden niet 

aanwezig was 

 
 

 Stemt u in met de begroting van 2022? 
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 Stemt u in met de contributie voor 2022? 
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 Stemt u in met de wijziging van het huishoudelijk reglement? 
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