RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Zienswijze ontwerpbesluit tot
deelname aan
Werkgeversvereniging
Samenwerkende
Veiligheidsregio's (WVSV)

Gemeenteraad:
1 februari 2021

Zaaknummer:
225577

De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 december 2020;

BESLUIT:
1. De zienswijze, met als inhoud geen wensen en bedenkingen te hebben op het voornemen van de
VRR inzake de oprichting van een werkgeversvereniging, vast te stellen en te versturen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 1 februari 2021.

Voorstel
Onderwerp:
Zienswijze ontwerpbesluit tot deelname aan
Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio's (WVSV)
Portefeuillehouder
Jolanda de Witte

College van burgemeester
en wethouders
8 december 2020

Zaaknummer
225577

Openbaar

E-mailadres opsteller:
m.v.d.sluijs@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit
1. De zienswijze, met als inhoud geen wensen en bedenkingen te hebben op het voornemen van de
VRR inzake de oprichting van een werkgeversvereniging, vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel
Inleiding
Op 19 oktober heeft de veiligheidsregio ons een brief toegezonden waarin de veiligheidsregio
aangeeft dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft aangegeven behoefte te hebben aan
een eigen werkgeversvereniging. Hiermee kan collectiviteit in de arbeidsvoorwaarden worden
georganiseerd. Het besluit tot deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (WVSV) dient genomen te worden door het algemeen bestuur. Dat besluit mag pas
genomen worden nadat aan de raden van de deelnemende gemeenten het ontwerpbesluit is
toegezonden. De raad heeft zo de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het secretariaat van
het algemeen bestuur heeft contact met het Veiligheidsberaad/IFV over de datum van besluitvorming.
De verwachting nu is dat begin 2021 deelnamebesluiten genomen worden door het algemeen
bestuur.
Beoogd effect
Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven op het ontwerpbesluit
deelname WVSV.
Argumenten
1.1 Het besluit draagt bij aan collectiviteit in de arbeidsvoorwaarden van VRR-personeel.
Als gevolg van de Wnra passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties per 1 januari
2020 de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao SGO1 toe (feitelijk de opvolger van de CAR-UWO).
Personeel van de veiligheidsregio’s (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is
uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Om arbeidsvoorwaardenvorming te blijven
continueren is het van belang een werkgeversvereniging op te richten.

1.2 Het heeft geen financiële consequenties voor de inwonersbijdrage.
Deelname aan de vereniging heeft geen gevolgen voor de financiële bijdrage van Albrandswaard.
1.3 De afdeling HRM heeft geen bijzonderheden geconstateerd.
De afdeling HRM ziet geen negatieve consequenties in deelname aan de vereniging voor de
gemeente.
Overleg gevoerd met
Afdeling financiën.
Afdeling HRM.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Uitvoering/vervolgstappen
Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio zal vanaf 25 november 2020 de ingezonden zienswijzen
bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het
algemeen bestuur in 2021.
Financiën
Besluit tot deelname WVSV heeft geen financiële consequenties.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.
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