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Beslispunten
1. Geen zienswijze naar voren te brengen op het voorgenomen ontwerpbesluit over de
oprichting van een Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
Inleiding
Op 19 oktober 2020 ontving de gemeente Scherpenzeel een voorgenomen AB besluit
van de VGGM om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging. De gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten is gevraagd hier, voor 2 december 2020, eventueel een
zienswijze op te geven. Gezien de korte doorlooptijd tussen ontvangst van de brief en
indieningsdatum voor de zienswijze heeft het college de VGGM bericht dat de vraag is
voorgelegd aan de raad met het advies om geen zienswijze in te dienen.
Beoogd effect/resultaat
Geen zienswijze in te dienen.
Argumenten
1. Geen zienswijze indienen, omdat het WSVW voorziet in een collectieve behoeften.
Uw raad wordt op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen VGGM in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze uit te brengen op de aangeleverde brief van
het DB VGGM met het ontwerpbesluit van het AB VGGM.
De brief met het ontwerpbesluit geeft geen aanleiding om een zienswijze naar voren
te brengen, want er is sprake van een collectieve behoefte, waarbij de toekomstige
arbeidsvoorwaardenregeling van de WVSV zoveel mogelijk vergelijkbaar wordt met de
Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke
brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de
CARUWO).
De oprichting van de WSVW is een logisch gevolg van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra).
Daarom wordt uw raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.
Kanttekeningen

N.v.t.

Proces (procedure/vervolg/evaluatie
VGGM is reeds geïnformeerd over het collegebesluit om de raad voor te stellen geen
zienswijze uit te brengen. Na besluitvorming in de raad zal de VGGM op de hoogte
gebracht worden van de besluitvorming van de gemeenteraad.
Communicatie
N.v.t.
Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.
Financiële aspecten
De VGGM is voornemens om de mogelijke kosten die hieruit voortvloeien zo
budgetneutraal mogelijk te gaan organiseren.
Mocht dit in de toekomst toch niet gaan lukken, dan zal de VGGM bij de deelnemende
gemeenten terugkomen in de vorm van een verdiscontering in de inwonerbijdrage
Juridische aspecten
Op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen VGGM is
vastgelegd dat de raden van de deelnemende gemeente in de gelegenheid worden
gesteld om zienswijzen in te dienen. Het al dan niet indienen van een zienswijze bij de
VGGM is een raadsbevoegheid.
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