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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 14-7-2021 

  Agendapunt 5 

  Indiener Directie  

  Steller Ellen Coremans 

Onderwerp Aansluiting VRH bij de werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV) 

Doel Besluitvorming  

Aanleiding Het is voor alle veiligheidsregio’s in Nederland (waaronder dus ook de 
VRH) noodzakelijk om lid te worden van een werkgeversvereniging. De 
reden voor dit lidmaatschap houdt verband met de wijzigingen op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden voor VRH-personeel. Deze arbeids-

voorwaarden zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer onder de paraplu 
van de VNG, maar in een afzonderlijk overleg tussen werkgevers en 
werknemers tot stand komen (via de werkgeversvereniging). 
 
Omdat nergens in de gemeenschappelijke regeling (GR) van de VRH 
expliciet de bevoegdheid tot het oprichten van of deelnemen in 

verenigingen aan het AB is toegekend, is de GR op dit punt gewijzigd en 
voorgelegd aan colleges en raden in Haaglanden. Daarnaast zijn raden 
gevraagd of zij wensen en/of bedenkingen hebben rondom de 
voorgenomen deelname aan de werkgeversvereniging.   

Samenvatting Zowel de aanpassingsprocedure van de GR als de zienswijzeprocedure 
over de toetreding tot de werkgeversvereniging is afgerond1. De 

uitkomsten hiervan bieden de vereiste basis om te besluiten dat de VRH 

deelneemt in de Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV).   

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Het algemeen bestuur van de VRH wordt voorgesteld: 
- Te besluiten om deel te nemen in de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). 

Financiële consequenties Geen 

Personele consequenties Geen 

Overige consequenties Uit de deelname in de WVSV vloeit voort dat 25 voorzitters gezamenlijk 

de Algemene Ledenvergadering vormen; deze vergaderingen zullen om 
deze reden worden gekoppeld aan de vergadering van het 
Veiligheidsberaad/ AB-IFV. 

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Het voornemen om aan te sluiten bij de WSVR is eerder besproken in het 

AB van 14 oktober 2020, 2 december 2020 en op 7 april 2021.  
 

Communicatie Over dit besluit zal de WVSV i.o. geïnformeerd worden.  
Over de gevolgen van aansluiting van de VRH bij de WVSR wordt het 
personeel van de VRH geïnformeerd via intranet.   

 
1 Vanuit de gemeente Wassenaar volgt nog een getekend collegebesluit.   
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Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 
DB-VRH 

Wanneer? 

 
30 juni 2021 

Uitkomst?  

 
Doorgeleiding naar AB 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
- 

Wanneer? 
 
 

Doel 
 

 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisneming 

Wanneer? 
 

 

Fatale datum Aansluiting dient zo snel mogelijk plaats te vinden om arbeids-
voorwaardelijk per 1-1-2022 aan te kunnen aansluiten bij de door de 
WVSV en bonden tot stand te brengen arbeidsvoorwaardenakkoord. Per 
die datum vervalt de CAR UWO voor gemeenten.  

Besluit  * ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord* 

☐ Aanhouden* 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering * 

Typ tekst 
 

 

 


