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Onderwerp Zienswijze deelname aan Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio 
Utrecht om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's 
(WVSV).

Aanleiding
Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren van kracht. Dat 
betekent dat de gemeentelijke rechtspositie is vervangen door een gemeentelijke CAO. 
Gemeenschappelijke regelingen volgen (doorgaans) onverkort de rechtspositie voor 
gemeenteambtenaren, maar gemeenschappelijke regelingen kunnen niet rechtstreeks 
aansluiten bij de CAO gemeenten omdat zij geen 'gemeente' zijn. Op 14 september jl. heeft 
het Veiligheidsberaad, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG, het 
principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV). De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om 
wensen en bedenkingen over de deelname van de VRU aan de WVSV kenbaar te maken.

Doel / Effect
Het aansluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging heeft als doel de arbeidsvoorwaarden te 
regelen voor de gezamenlijke veiligheidsregio's. De VRU is bij deelname verplicht deze 
eenduidige arbeidsvoorwaarden te volgen en toe te passen op alle werknemers.

Argumenten
1. Een positieve zienswijze zorgt ervoor dat de VRU kan aansluiten bij de 

werkgeversvereniging VNG voor niet-gemeenten.
2. De arbeidsvoorwaarden van medewerkers in dienst van de gemeenschappelijke regeling 

blijven gelijk aan de medewerkers in dienst van een gemeente, met toevoeging van c.q. 
aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige 
brandweerbepalingen in de CARUWO).

3. Typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters en doorstroom kunnen in 
landelijke kaders worden geregeld. 

4. Als de gemeenschappelijke regelingen geen lid worden van de werkgeversvereniging 
moeten zij eigenstandig CAO-onderhandelingen voeren met alle kosten van dien. Daarbij 
ontstaat dan het risico dat de CAO voor gemeenteambtenaren en werknemers van de 
gemeenschappelijke regelingen uit elkaar gaan lopen.
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5. De overgang van de huidige situatie naar een werkgeversvereniging voor de 
veiligheidsregio’s wordt zo veel als mogelijk budgetneutraal georganiseerd, waardoor de 
gevolgen voor de hoogte van gemeentelijke bijdrage zeer beperkt zijn.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Geen

Risico’s
Geen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De inrichting van de vereniging en ondersteuningsorganisatie wordt opgepakt door een 
commissie onder bestuurlijk voorzitterschap van burgemeester Depla (voorzitter 
Brandweerkamer), met medewerking van de Raad van Commandanten en Directeuren 
Veiligheidsregio. De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022.

Bijlagen
1. Brief VRU van 28 september 2020 Wensen en bedenkingen deelname 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
2. Ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 10 november 2020, nummer:  L258637

b e s l u i t:
geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio Utrecht om deel te 
nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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