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Geachte voorzitter, 

 

Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het  

oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV),  

die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de  

werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor 

het personeel van de veiligheidsregio’s. 

 

Op basis hiervan verzoek ik u om binnen uw eigen veiligheidsregio op basis van artikel 

31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de inliggende  

gemeenten eerst in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen ten  

aanzien van de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang van deelname 

aan deze werkgeversvereniging kenbaar te maken. Daartoe kunt u gebruik maken van 

bijgevoegde modelbrief. Mochten er vanuit de gemeenteraden in uw regio wensen en be-

denkingen komen die om debat vragen in het Veiligheidsberaad, dan verzoek ik u om dat 

uiterlijk maandag 23 november a.s. aan mij kenbaar te maken, zodat dit kan worden gea-

gendeerd voor de eerstvolgende reguliere vergadering van het Veiligheidsberaad op 14 

december 2020. 

 

Verder verzoek ik u onder verwijzing naar artikel 31a, lid 1 van de  

Wet gemeenschappelijke regelingen, om er – voor zover dit nog niet het geval is – in te  

voorzien dat het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio kan besluiten tot deelneming 

in een vereniging. 

 

Op basis van bovengenoemd principebesluit van het Veiligheidsberaad is een commissie 

ingesteld onder bestuurlijk voorzitterschap van de heer Depla en verder bestaande uit 

vertegenwoordiging van de RCDV, de Brandweerkamer en het IFV. Deze commissie 

heeft als opdracht om een voorstel voor de inrichting van de WVSV en een  

ondersteuningsorganisatie voor te leggen aan de vergadering van het Veiligheidsberaad 

op 14 december a.s. 
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De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. Dit is tevens de datum waarop de dienstverlening 

van de VNG aan de veiligheidsregio’s ten aanzien van CAR-UWO eindigt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 


