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: 86831 
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Bijlage(n) : 1. Brief van voorzitter VRGZ over deelnamen werkgeversvereniging 
  2. Oplegnotie voorstel Werkgeversvereniging veiligheidsregio’s 
  3. Brief geen wensen bedenkingen werkgeversvereniging  

Onderwerp : Wensen/bedenkingen deelname werkgeversvereniging veiligheidsregio’s 

   

 

Onderwerp 

Wensen/bedenkingen deelname werkgeversvereniging veiligheidsregio’s 

 

Beslispunten 

1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen voor de deelname van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid (VRGZ) aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s (WVSV). 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het 

arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Als gevolg van de Wnra passen de 

gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten, 

respectievelijk de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) toe (feitelijk de opvolger 

van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO), afgekort 

CAR-UWO.  

  

Personeel van de veiligheidsregio’s (exclusief ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding 

van de Wnra. Op de veiligheidsregio’s blijven de arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief de 

specifieke brandweerhoofdstukken) tot en met 2021 van kracht. De veiligheidsregio’s moeten daarna 

(structureel) zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming komen. 

  

Landelijk en regionaal is daarom het voornemen uitgesproken om een eigen werkgeversvereniging 

voor de veiligheidsregio’s op te richten.  

  

Een dergelijk besluit pas kan worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 

concept-besluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld om eventuele wensen en 

bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen.  

  

Samenvatting 

- 
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Besluitgeschiedenis 

Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters 

veiligheidsregio, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG het principebesluit genomen tot 

het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). 

 

Beoogd effect 

Het oprichten van een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s om tot goede 

arbeidsvoorwaarden te komen voor het personeel, inclusief vrijwillig brandweerpersoneel. 

 

Argumenten 

1.1 Personeel van de veiligheidsregio valt niet onder de Wnra 

Omdat het personeel van de veiligheidsregio niet onder de Wnra valt moet de veiligheidsregio zelf tot 

arbeidswaardenvorming komen. Het oprichten van één werkgeversvereniging geeft hier invulling aan.   

  

1.2  Het oprichten van één werkgeversvereniging geeft gelijkheid en efficiency voor alle 

veiligheidsregio’s 

Door één werkgeversvereniging op te richten zullen de arbeidsvoorwaarden voor al het personeel gelijk 

zijn en kan efficiency worden behaald. Met name voor specifieke vraagstukken zoals 

arbeidsvoorwaarden voor vrijwillig brandweerpersoneel is het belangrijk dit landelijk te organiseren.  

 

Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen. 

 

Financiën 

De overgang van de huidige situatie naar een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s wordt zo 

veel als mogelijk budgetneutraal georganiseerd. 

 

Communicatie 

De VRGZ zal met bijgevoegde brief worden geïnformeerd over uw besluit.  

 

Uitvoering/Planning 

Het voornemen is dat in één van de volgende vergaderingen van het Algemeen Bestuur VRGZ het 

voorstel tot deelname aan de werkgeversvereniging wordt geagendeerd. 

 

Evaluatie 

Uiterlijk 1 januari 2022 zal de werkgeversvereniging moeten zijn opgericht.  
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Risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Hogere bijdrage 

VRGZ 

Financieel Klein Klein Uitgangspunt is dat de 

werkgeversvereniging 

budgetneutraal wordt 

uitgevoerd 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop   
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020,   

 

besluit: 

 

geen wensen en/of bedenkingen in te dienen voor de deelname van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid (VRGZ) aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 november 2020, nummer 2020/127, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


