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Behandelformulier  Vergadering AB VRH 

  Datum vergadering 2-12-2020 

  Agendapunt 5 

  Indiener Secretaris 

  Steller T. Wold/ B.Yedema 

Onderwerp Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

Doel Vaststelling brief 

Aanleiding Op 18 september heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad een brief 
gestuurd naar de 25 voorzitters veiligheidsregio, met het verzoek de raden 
van de inliggende gemeenten in de gelegenheid te stellen om hun wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. deelname aan de op te richten 
werkgeversvereniging van de veiligheidsregio’s. Het verzoek daarbij was om 
het resultaat hiervan uiterlijk 23 november aan het Veiligheidsberaad door te 
geven, zodat dit kan worden geagendeerd voor de vergadering van het 
Veiligheidsberaad op 14 december 2020.  
 
Van meerdere regio’s heeft het Veiligheidsberaad het signaal ontvangen dat 
er nog geen volledig regionaal beeld bestaat. Dit proces blijkt iets meer tijd te 
kosten dan eerst gedacht. Dit geldt ook voor de veiligheidsregio Haaglanden. 

Samenvatting De gedachte is nu dat op 14 december (vergadering Veiligheidsberaad) in 
ieder geval de inhoudelijke uitgangspunten voor de statuten worden 
besproken in het Veiligheidsberaad. Op basis daarvan worden de statuten 
verder opgesteld. Begin 2021 kan de vereniging wel formeel al worden 
opgericht bij de notaris. De feitelijke start van de werkgeversvereniging, 
middels een oprichtingsvergadering, zal dan in de loop van het eerste halfjaar 
zijn, op een nader te bepalen moment. Maar in ieder geval pas als (de 
meeste) regio’s het proces van wensen en bedenkingen door de 
gemeenteraden hebben voltooid. Het verzoek vanuit het Veiligheidsberaad is 
dus wel “om hier tempo op te blijven houden”, maar de verwachting is dat er 
in de vergadering van het Veiligheidsberaad op 14 december nog geen 
volledig beeld van alle regio’s zal bestaan. 
 

Deze lijn is ook verwerkt in bijgaande reactie aan het Veiligheidsberaad. 

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

In te stemmen met bijgaande reactie.  

Financiële consequenties  
 

Personele consequenties  

Overige consequenties  

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

 

Communicatie  
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Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
AB 
 

Wanneer? 

 
14 okt 

Uitkomst?  

 
Deelname besproken 
in AB, verdere 

afstemming met 
portefeuillehouders 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
Route langs raden 
opstarten 

Wanneer? 
 
Na AB dec/ begin 2021 

Doel 
 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Ter kennisname 

Wanneer? 

Typ tekst 
 

Fatale datum Typ tekst 
 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


