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Onderwerp

Dit voorstel gaat over het voornemen tot vorming van een werkgeversvereniging van de
Samenwerkende Veiligheidsregio's.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021

besluit:
de Veiligheidsregio Kennemerland aan te geven geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken
bij het voornemen tot de vorming van de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio's.
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Voorgesteld besluit

De Veiligheidsregio Kennemerland aan te geven geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken
bij het voornemen tot de vorming van de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio's.
Aanleiding en beoogd effect

Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters
veiligheidsregio, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG, het principebesluit
genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio 's
(WVSV). Deze werkgeversvereniging zal namens de besturen van de veiligheidsregio's
onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in
dienst bij de sector Ambulancezorg, zij hebben een branche-cao).
Het besluit tot deelname aan de WVSV wordt genomen door het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), maar dat besluit mag pas worden genomen nadat de raden
van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken (artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).
Beoogd effect
Het beoogde effect is de oprichting van een WVSV die namens alle besturen van de
veiligheidsregio's met de werknemersorganisaties kan onderhandelen en afspraken kan maken
voor het personeel van de veiligheidsregio's (met uitzondering van de sector Ambulancezorg die
een branche-cao heeft).
Politieke keuzeruimte

De politieke ruimte bevindt zich binnen de mogelijkheden die de gemeenschappelijke regeling van
de VRK biedt en de samenwerking tussen de betrokken partijen/gemeenten. Elke aan de VRK
deelnemende gemeente wordt gevraagd wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Gedachtegang

Huidige situatie
De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden nu afgesproken
onder de paraplu van de VNG. Sinds 2014 is voor een aantal brandweer specifieke onderwerpen
een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer (kamer van het College van Arbeidszaken).
De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over specifieke regelingen voor het
brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. 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. Als gevolg van de Wnra passen
de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten
respectievelijk de Cao SGOl toe; feitelijk de opvolger van de CAR-UWO. Personeel van de
veiligheidsregio's is nog uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio's
blijft, voor beperkte tijd, de 'oude' publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO
inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht. Voor 2021 houdt de VNG-organisatie
de CAR-UWO nog bij. De veiligheidsregio's zullen echter uiteindelijk zelf tot
arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen.
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Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft zich aangesloten bij de conclusie dat het oprichten van
een eigen werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's de beste oplossing is voor de hierboven
geschetste situatie.
Bij het principebesluit van het Veiligheidsberaad gelden de volgende uitgangspunten:
« deelname van alle 25 veiligheidsregio's, zodat er landelijk collectieve afspraken gemaakt
kunnen worden;
» de toekomstige rechtspositie/cao van de WVSV wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de
Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke
brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CARUWO).
Het tweede uitgangspunt is voor de VRK wezenlijk, omdat zich in Kennemerland de bijzonderheid
voordoet dat binnen de VRK ook de GGD is ondergebracht. Zelfstandige GGD'en in andere regio's
vallen onder de WSGO (Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties). Het is
voor de medewerkers van de VRK van groot belang dat de Cao Veiligheidsregio's alleen afwijkt van
de Cao Gemeenten/cao SGO op onderdelen die specifiek zijn.
Opdracht WVSV
Gezamenlijk optrekken van de veiligheidsregio's is in zekere zin een voortzetting van de huidige
werkwijze in de Brandweerkamer c.q. College van Arbeidszaken, maar dan vanuit een zelfstandige
positie. Gezamenlijk optrekken biedt de volgende voordelen:
» het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector;
» typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters, 24/7- beschikbaarheid,
piketregelingen, inzetbaarheid en doorstroom kunnen in landelijke kaders worden
geregeld;
De WVSV zal overigens voor de bijzondere uitdaging komen te staan om een oplossing te vinden
voor de vragen die zijn ontstaan over de arbeidsvoorwaarden van brandweervrijwilligers.
Vrijwilligers doen bij brandbestrijding en hulpverlening hetzelfde werk als beroeps
brandweermensen, de arbeidsvoorwaarden zijn echter heel verschillend. Gezien Europese
wetgeving is dit een ongewenste situatie. Hoe de arbeidsvoorwaarden voor vrijwilligers wel
juridisch passend ingevuld kunnen worden, wat daarvan de financiële consequenties zijn, en hoe
deze financiële consequenties worden opgevangen, is onderwerp van gesprek tussen de
veiligheidsregio's en de minister van Justitie en Veiligheid. U wordt hierover nader geïnformeerd,
zodra over de uitkomsten meer bekend is.
Overwegingen van het college

Wij hebben kennis genomen van de informatie van de VRK over de WVSV en stellen u voor geen
wensen of bedenkingen kenbaar te maken.
Middelen

De overgang van de huidige situatie naar de WVSV wordt zoveel als mogelijk budgetneutraal
georganiseerd.
Participatie

n.v.t.
Communicatie

De VRK wordt per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot dit
onderwerp.
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Samenwerking (Heemstede)

De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de VRK en in het verlengde hiervan wordt
ook de gemeenteraad van Heemstede gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Vervolgproces/evaluatie

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

Brief VRK (2020004929)
Achterliggende documenten

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

gemeentesecretaris.

