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Inleiding

 
Aanleiding 
De provincie behelst sinds de invoering van het duale stelsel een dubbel werkgeverschap. Provinciale 
Staten (PS) zijn de formele werkgever van de medewerkers van de Statengriffie; Gedeputeerde 
Staten (GS) van de medewerkers van de ambtelijke organisatie.  
 
Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgen ambtenaren een 
arbeidscontract in plaats van een aanstelling en komt een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in 
plaats van rechtspositionele regelingen. Vooruitlopend op de invoering van de Wnra per 1 januari 
2020 is in de algemene vergadering van het IPO op 19 december 2017 ingestemd met een 
statutenwijziging waarin het IPO een werkgeversvereniging is geworden op grond van de Wet op de 
CAO. De statutenwijziging geeft het IPO de mogelijkheid om namens alle werkgevers, dus zowel de 
PS als de GS, een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten. Hierna lichten we dit verder toe. 
 
Huidige situatie 
De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren die onder GS werkzaam zijn, zijn neergelegd in 
rechtspositionele regelingen die door GS zijn vastgesteld. Het IPO is namens alle provincies bevoegd 
om afspraken te maken over de ambtelijke rechtspositionele regelingen gebaseerd op basis van de 
Ambtenarenwet. Dus niet op basis van de Wet op de CAO. De rechtspositionele regelingen voor 
medewerkers van GS, zijn niet automatisch van toepassing op de medewerkers van de Griffie. PS van 
Drenthe hebben daarom eerder, zoals veel Provinciale Staten sinds de dualisering afgesproken dat de 
arbeidsvoorwaardenregeling voor medewerkers van de Griffie gelijk is aan die van de ambtenaren 
vallend onder GS. Deze afspraak verliest zijn geldigheid na de invoering van de Wnra. 
Bij brief van 15 januari 2018 informeert het IPO de leden van PS over de implementatie van de Wnra. 
 
Wat gaat wijzigen 
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wnra. De invoering van de Wnra per 
1 januari 2020 (beoogde ingangsdatum) brengt veranderingen met zich mee voor PS als werkgever 
van de medewerkers van de Griffie en de medewerkers zelf. Eén van de veranderingen is dat de 
aanstelling voor ambtenaren verdwijnt. In plaats daarvan krijgen ambtenaren een arbeidscontract, net 
als werknemers in het bedrijfsleven. De rechtspositie, die nu in rechtspositionele regelingen is 
vastgelegd, wordt vervangen door een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op grond van de wet 
op de CAO.  
 
Hoe verloopt het proces van nu tot 1 januari 2020 
Het IPO start binnenkort als werkgeversvereniging met de onderhandelingen voor een collectieve 
arbeidsovereenkomst. Namens het IPO onderhandelt de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie 
(BOD) met de vakbonden. Het BOD raadpleegt, op in ieder geval 2 momenten de werkgevers (GS en 
PS) van de provincie. Dit is voorafgaand aan de onderhandelingen en als een 
onderhandelingsresultaat is bereikt met de vakbonden. De werkgevers zal worden gevraagd of zij 
kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat. Daarnaast is het mogelijk dat werkgevers 
tijdens de onderhandelingsfase worden geraadpleegd. De BOD zal in overleg met de werkgevers (PS 
en GS) periodiek een ‘werkgeversvisie’ opstellen, als basis van een meerjarig inhoudelijk mandaat. 
Op enig moment zal tevens een voorstel voor een financieel mandaat worden gedaan. Voor meer 
informatie over de werkwijze van de BOD verwijzen wij u naar de brief van 15 januari 2018. 
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In verband met de start van de CAO-onderhandelingen voor een CAO met ingang van 1 januari 2020 
dienen PS een besluit te nemen over de wijze waarop zij bij de totstandkoming van de CAO betrokken 
wil worden. 
 
Kortom: De BOD deelt regelmatig (vertrouwelijke) informatie met de werkgevers in het kader van het 
CAO-proces en PS zullen tussentijds besluiten moeten nemen. De staten besluiten over de wijze 
waarop dit vorm krijgt. Hierover gaat dit voorstel. 
 
Werkgeverscommissie 
De brief van 15 januari 2018 is besproken in de vergadering van de Werkgeverscommissie 
Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe (WGC) van 7 februari jl.  
 
De voorzitter van de WGC is tevens lid van het AV van het IPO en is uit dien hoofde betrokken bij de 
invoering van de Wnra, namens alle Provinciale Staten, samen met twee andere AV-leden. In de 
WGC is gesproken over de betrokkenheid van de staten bij de onderhandelingen. Hierbij was tevens 
de adviseur, de Commissaris van de Koning, aanwezig. 
 
De staten besluiten over de wijze waarop zij bij de CAO onderhandelingen betrokken zijn. Het 
volgende wordt voorgesteld: 
 
De WGC stelt in de eerste plaats voor recht te doen aan de eigen werkgeverspositie van de staten, 
zonder een structurele uitzonderingspositie voor de Statengriffie te creëren. Ten tweede stelt de WGC 
voor om rekening te houden met de vertrouwelijkheid van informatie die vanuit de onderhandelingen 
de komende periode zal worden aangeboden. Concreet: 
 
− Het college van GS bespreekt de (tussen-) informatie over de onderhandelingen voor zover het de 

medewerkers van de ambtelijke organisatie betreft en informeert de WGC over hun bevindingen. 
Waar nodig ten behoeve van de onderhandelingen neemt het college een besluit voor zover het 
de medewerkers van de ambtelijke organisatie betreft. 

− De WGC bespreekt (hierna) de resultaten en beoordeelt deze voor zover deze de griffie betreffen. 
De WGC bereidt een informatief memo voor het presidium voor. 

− Het presidium bespreekt het memo van de WGC en adviseert waar nodig de WGC. 
− De WGC neemt met in achtneming van het advies van het presidium waar nodig ten behoeve van 

de onderhandelingen een besluit. 
 
Aanvullend wordt voorgesteld dat de voorzitter van de WGC, contactpersoon is voor werkgeverszaken 
vanuit het IPO. 
 
Indien gewenst verzorgt de voorzitter van de WGC ter vergadering een toelichting. 

Advies 
 
1. De WGC mandateren om alle handelingen te verrichten ten aanzien van de besluitvorming 

rondom het sluiten van de collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. 
2. De voorzitter van de WGC aan te wijzen als contactpersoon voor IPO werkgeverszaken. 
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Beoogd effect 

Recht doen aan de werkgeversrol van Provinciale Staten, in het bijzonder met betrekking tot de 
onderhandelingen over de CAO vanaf 1 januari 2020. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
De onderhandelingen over de nieuwe CAO starten op 8 maart a.s.  

Financiën 
n.v.t. 

Monitoring en evaluatie 
n.v.t. 

Extern betrokkenen 
Het IPO. 

Communicatie 
Het IPO (werkgeverszaken) zal na besluitvorming worden geïnformeerd. 
 
 
 
Assen, 19 maart 2018 
Kenmerk: 12/SG/201800700 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten van Drenthe van 19 maart 
2018, kenmerk 12/SG/201800700; 
 
gelet op artikel 104, artikel 104e tweede lid en artikel 152 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. Aan de Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe alle handelingen te 

mandateren ten aanzien van besluitvorming rondom het sluiten van de collectieve 
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten door het IPO. 

2. De voorzitter van de WGC aan te wijzen als contactpersoon voor IPO werkgeverszaken. 

 
 
 
 
 
Assen, 25 april 2018 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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