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Onderwerp

Deelname van Veiligheidsregio Brabant-Noord in de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio's

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Het zienswijze verzoek van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in relatie tot de deelname van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord in de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s..
Aanleiding
De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden nu afgesproken
onder de paraplu van de VNG. Sinds 2014 is voor een aantal brandweerspecifieke onderwerpen
een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer (kamer van het College van Arbeidszaken).
Tussen de VNG en het Veiligheidsberaad is hiertoe in 2014 een dienstverleningsovereenkomst
gesloten.
Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Personeel van de
veiligheidsregio’s is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Voor de jaren 2020 en 2021
is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt bijgehouden. De
veiligheidsregio’s moeten in de toekomst (structureel) zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming komen.
Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters
veiligheidsregio, daarom het principebesluit genomen tot het oprichten van de
‘Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s’ (WVSV). Deze vereniging kan
namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met de werknemersorganisaties en
bindende afspraken maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de
veiligheidsregio’s.
Op grond van artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4.2 lid 5 en 6 van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 kan het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord pas besluiten tot de oprichting van de

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s nadat de raden in de gelegenheid zijn
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen.
Het Veiligheidsberaad heeft de veiligheidsregio’s nu gevraagd het voornemen tot het oprichten
van de WVSV voor te leggen aan de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur van onze
veiligheidsregio vraagt de deelnemende gemeenteraden uiterlijk 16 november hun zienswijze
kenbaar te maken, zodat zij de eventuele wensen en bedenkingen vanuit Brabant-Noord tijdig in
kunnen brengen bij het Veiligheidsberaad. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve
besluitvorming door het Veiligheidsberaad op 14 december 2020. Dat het verzoek op deze korte
termijn pas wordt voorgelegd heeft te maken met de corona-aanpak waardoor het
Veiligheidsberaad het onderwerp niet eerder dan 14 september jl. heeft kunnen bespreken.
Daarnaast is besluitvorming in 2020 nodig om de formele oprichting van de WVSV in 2021 te
kunnen realiseren zodat deze uiterlijk 1 januari 2022 actief kan worden. De veiligheidsregio’s
hebben een voorziening nodig om tot arbeidsvoorwaarden te komen en kunnen op termijn niet
meer aansluiten bij de VNG. Een gezamenlijke vereniging is hiertoe een passend middel, dat
wordt ondersteund door onze veiligheidsregio. De genoemde uitgangspunten zorgen voor
landelijke eenheid, zoals ook nu het geval is.
Kernboodschap
De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden tot op heden
afgesproken onder de paraplu van de VNG. Personeel van de veiligheidsregio’s is echter
uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra waardoor aansluiting bij de VNG niet meer
mogelijk is. Op de veiligheidsregio’s blijft, voor de jaren 2020 en 2021, de huidige
publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief de specifieke
brandweerhoofdstukken) van kracht. De veiligheidsregio’s moeten daarna (structureel) zelf tot
arbeidsvoorwaardenvorming komen. Hiertoe heeft het Veiligheidsberaad op 14 september jl. het
principebesluit genomen tot het oprichten van de ‘Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s’ (WVSV).
Op grond van artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4.2 lid 5 en 6 van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 kan het Algemeen Bestuur
van Veiligheidsregio Brabant-Noord pas besluiten tot deelname aan de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en
bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord te
brengen. Dit zienswijzeverzoek ligt nu voor. Gevraagd wordt uiterlijk 16 november 2020 te
reageren, zodat de vereniging uiterlijk 1 januari 2022 actief kan zijn.
De oprichting van deze vereniging, de vertegenwoordiging van onze veiligheidsregio en het in de
pas blijven lopen met de arbeidsvoorwaarden van gemeenten willen wij ondersteunen.
Communicatie
Onze ondersteuning van dit verzoek zal aan de secretaris van de Veiligheidsregio kenbaar
worden gemaakt.
Participatie
Niet van toepassing.
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Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Financiën
Uitgangspunt is dat er geen financiële consequenties voor de gemeente(n) aan vast zitten.
Planning
Alvorens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord overgaat tot deelname in
de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s’, stelt het Dagelijks Bestuur van de
veiligheidsregio de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om eventuele
wensen en bedenkingen kenbaar te maken in de vorm van een zienswijze. Gevraagd wordt dit
uiterlijk 16 november 2020 te doen.
Op 14 december 2020 neemt het Veiligheidsberaad, op basis van eventueel ingekomen
zienswijzen, een definitief besluit tot het oprichten van de ‘Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s’ (WVSV). De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden
volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. In die tussentijd is het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio in de gelegenheid het besluit tot deelname in de WVSV te nemen.
Bijlage(n)
Brief raden WVSV van VRBN
Ter inzage documenten
Niet van toepassing.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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