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1 Doel agendering:
x Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
In het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 is gesproken over de vorming van een 
werkgeversvereniging voor veiligheidsregio’s (WVSV). Anders dan het bestuur van de VRK, 
waren de meeste regio’s van mening dat het vormen van een eigen vereniging voor 
veiligheidsregio’s de beste optie is. In de BCOV van april is al meegegeven dat Kennemerland 
zich zal aansluiten bij een besluit van de meerderheid van de veiligheidsregio’s. Er is een 
brief beschikbaar om aan gemeenteraden te sturen, om hen een zienswijze te vragen over 
een voorgenomen besluit. Het AB moet hierover een uitspraak doen. 

3 Achtergrondinformatie:
Op het besluit van het Veiligheidsberaad om een eigen werkgeversvereniging te vormen 
zullen een aantal stappen volgen
 Een commissie – onder bestuurlijk voorzitterschap van de heer Depla en verder 

bestaande uit vertegenwoordiging van de RCDV, de Brandweerkamer en het IFV – legt 
een voorstel voor de inrichting van de vereniging en een ondersteunings-organisatie voor 
aan de vergadering van het Veiligheidsberaad op 14 december 2020; 

 De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. Er wordt gestart met de regio’s die al 
kunnen/mogen (o.b.v. art. 31a Wgr) en de rest volgt;

 De overgang naar een arbeidsvoorwaardenregeling veiligheidsregio’s is uiterlijk per 
1 januari 2022. Tot die tijd blijft de CAR-UWO van kracht, met ondersteuning van de VNG. 

Sommige regio’s kennen in hun gemeenschappelijke regeling niet de mogelijkheid om zich 
aan te sluiten bij een privaatrechtelijke rechtspersoon zoals een (werkgevers)vereniging. De 
VRK kent die mogelijkheid wel, in artikel 15c van de Gemeenschappelijke Regeling.
Een voorwaarde voor aansluiting bij een vereniging is wel dat de raden over het 
voorgenomen besluit een zienswijze moeten kunnen geven. Dit is vastgelegd in artikel 31a 
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Een en ander betekent dat in het voorjaar van 2021, afhankelijk van het tempo waarin 
nadere informatie wordt geleverd, definitief besloten kan worden over de aansluiting bji de 
werkgeversvereniging.
Voor nu kan wel aan de raden een zienswijze worden gevraagd over de toetreding tot de 
werkgeversvereniging. Het Veiligheidsberaad heeft daartoe een standaard brief en een 
standaardontwerpbesluit aan alle regio’s aangereikt

4 Voorstel te nemen besluit:
 Het voornemen uit te spreken over te gaan tot aansluiting van Veiligheidsregio 

Kennemerland bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
 Middels een brief van de voorzitter een zienswijze van de raden te vragen over de 

aansluiting van de VRK bij de werkgeversverenigin
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5. Vervolgtraject:
De voorzitter vraagt een zienswijze aan de raden; definitieve besluitvorming volgt zodra de 
betreffende commissie het voorstel over de inrichting van de vereniging heeft aangeleverd

6. Bijlagen:
 (Standaard)brief vragen zienswijze raden + ontwerpbesluit als bijlage
 Oplegnotitie Veiligheidsberaad inzake de vorming werkgeversorganisatie 

veiligheidsregio’s.
 Aanbiedingsbrief voorzitter VB

In de vergadering genomen besluit:
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