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Lidmaatschap WSGO

Geachte raad,
In het kader van de transitie van Regio Twente is besloten om voor Recreatieve
Voorzieningen een aparte rechtspersoon op te richten, de Bedrijfsvoeringsorganisatie
Recreatieschap Twente. Met toestemming van hun raden hebben eerder dit jaar de colleges
van burgemeester en wethouders de Regeling Recreatieschap Twente vastgesteld, die op 1
januari 2022 in werking treedt. Tot die datum is Recreatieve Voorzieningen tijdelijk
gepositioneerd in het Openbaar Lichaam Gezondheid (OLG), dat per 8 juli 2021 operationeel
is.
De medewerkers voor Recreatieve Voorzieningen zijn nu in dienst van het OLG en gaan per
1 januari 2022 over naar het Recreatieschap Twente, met behoud van de huidige
arbeidsvoorwaarden. Op dit moment is op hen van toepassing de CAO die door de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) met de
vakbonden is c.q. wordt gesloten.
Het OLG is als formele rechtsopvolger van Regio Twente lid van de WSGO. Omdat
Recreatieschap Twente een zelfstandig samenwerkingsverband is moet deze, om de
huidige arbeidsvoorwaarden te kunnen continueren, lid worden van de WSGO. Met het oog
hierop is in de Regeling Recreatieschap Twente al de mogelijkheid opgenomen (artikel 5, lid
2) dat deze deel kan nemen in een vereniging. In de toelichting op de regeling is dit ook als
voorbeeld verwoord. Het is de bedoeling dat het bestuur van het Recreatieschap Twente in
de eerste vergadering, die begin 2022 wordt gehouden, een besluit neemt over het
lidmaatschap van de WSGO.
Op grond van artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het bestuur een
besluit hiertoe pas nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun
wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.
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Wij verzoeken uw raad eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk 1 december 2021 ter
kennis te brengen van het bestuur van Recreatieschap Twente. Dit kunt u doen door een
brief te richten aan: Bestuur van het Recreatieschap Twente, door tussenkomst van het
dagelijks bestuur van het OLG, Postbuis 1400, 7500 BK Enschede. Wij zullen er voor
zorgdragen dat ingediende wensen en bedenkingen aan genoemd bestuur worden
voorgelegd.
Hoogachtend, ,
Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid,
secretaris,

voorzitter,

drs. S. Dinsbach

drs. C.F.M. Bruggink

