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Aan : Algemeen Bestuur Datum :  24 maart 2021 Bijlagen : 2

Steller : A. Hellings Onderwerp : Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Algemene toelichting
Personeel van de veiligheidsregio’s is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de 
veiligheidsregio’s blijft derhalve, voor beperkte duur, de huidige publiekrechtelijke regeling van 
arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht. Voor 
de jaren 2020 en 2021 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt 
bijgehouden. De veiligheidsregio’s zullen evenwel in de toekomst (structureel) zelf tot 
arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. 
Het dagelijks bestuur heeft op basis van het advies van de Brandweerkamer op 25 maart 2020 
haar voorkeur uitgesproken voor een eigen cao en een eigen werkgeversvereniging.

Zienswijzen
Om dit te kunnen verwezenlijken was het noodzakelijk om de raden van de deelnemende 
gemeenten te raadplegen over hun wensen en bedenkingen m.b.t. de oprichting van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
De reacties van de raden (zie bijlage 1) zijn op 16 december 2020 in het dagelijks bestuur 
besproken. In dit dagelijks bestuur is vastgesteld dat onze raden het belangrijk vinden om in de 
arbeidsvoorwaardenvorming dicht bij de Cao Gemeenten te blijven en om actief vertegenwoordigd 
te zijn in (het bestuur van) de vereniging. Geconstateerd is dat beide wensen in het 
Veiligheidsberaad van 14 december 2020 reeds zijn verwerkt in de ‘inhoudelijke uitgangspunten 
voor het opstellen van de statuten van de WVSV’.

Procesgang
Processtap Datum

Dagelijks bestuur 25-03-‘20

Zienswijzeverzoek aan de raden 22-09-‘20

Dagelijks bestuur 07-10-‘20

Dagelijks bestuur 16-12-‘20

Algemeen bestuur ter vaststelling 24-03-‘21

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
2. te besluiten deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s (WVSV).

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  ……………

Bijlage(s)
1. Zienswijzen deelname werkgeversvereniging
2. Besluit deelname werkgeversvereniging WVSV

Voorstel    
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