
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 

Medewerkers van gemeenschappelijke regelingen vallen hierdoor, net als medewerkers van de 

gemeenten, onder het gewone arbeidsrecht. 

Voor de veiligheidsregio’s is de Wnra echter tijdelijk uitgesteld, omdat de situatie binnen de 

veiligheidsregio’s behoorlijk complex is. Dat is vanwege de verscheidenheid aan groepen 

medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Onder andere 

de positie van de vrijwilligers bij de brandweer vroeg meer aandacht. 

Voor de veiligheidsregio’s is tijdelijk de publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden 

(overeenkomstig CAR-UWO, inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht gebleven.  

 

In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 is door alle 25 voorzitters 

veiligheidsregio de intentie uitgesproken om deel te gaan nemen aan de nieuwe 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Het is de bedoeling dat de 

toekomstige arbeidsvoorwaardenregeling van de WVSV zoveel mogelijk vergelijkbaar wordt met de 

Cao Gemeenten/Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, met toevoeging van c.q. aparte 

aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige 

brandweerbepalingen in de CAR-UWO). 

De formele oprichting van de WVSV  is voorzien op uiterlijk 1 januari 2022. 

 

Bij brief van 29 september jl. (zie bijlage 1 en 2) heeft het algemeen bestuur van de VRMWB het 

ontwerp-besluit tot deelname aan de nieuwe werkgeversvereniging bekendgemaakt, waarbij uw raad 

in de gelegenheid gesteld wordt om over de voorgenomen deelname wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken.  

 
 
Beoogd effect 

De aansluiting van de gemeenschappelijke regeling VRMWB bij de nieuwe werkgeversvereniging 

mogelijk maken. 

 
 
Argumenten 

1.1 Over het voornemen van een gemeenschappelijke regeling lid om te worden van een vereniging 

moeten raden van de deelnemers hun wensen en bedenkingen kunnen uiten.  

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRMWB zal, om daadwerkelijk lid te 

mogen worden van de werkgeversvereniging, alle deelnemers van de regeling (de gemeenteraden) in 

de gelegenheid moeten stellen hun wensen en bedenkingen te uiten over het (ontwerp)besluit om lid 

te worden. Dat is een verplichting die uit de Wet gemeenschappelijke regelingen voortvloeit.  

 

1.2 Het is zeer wenselijk dat de gemeenschappelijke regeling VRMWB vergelijkbaar uniforme 

arbeidsvoorwaarden heeft voor het personeel zoals opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.  

De VRMWB heeft er in het verleden voor gekozen om de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden uit de 

CAR/UWO te volgen. Zolang de VRMWB echter niet via een lidmaatschap van de nieuwe 

werkgeversvereniging  gebonden is aan een nieuwe rechtspositie/Cao Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s kunnen sommige bepalingen uit die Cao volgens het arbeidsrecht niet worden 

toegepast. Dat is een onwenselijke situatie. Er ontstaat dan een verschil in arbeidsvoorwaarden voor 

personeel dat bij de gemeenten in dienst is en personeel dat voor de gemeenschappelijke regeling 

VRMWB werkt. Dat verschil is er nu niet en is ook niet beoogd per 1 januari 2020. 
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Kanttekeningen 

Er zijn geen relevante kanttekeningen/risico's te benoemen. 
 
Financiën 
Geen.  
 
Communicatie 

Bekendmaking zal plaatsvinden door de GR VRMWB. 
 
Vervolg 

Met uw besluit geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen om lid te 

worden van de werkgeversvereniging kan het Algemeen bestuur van de VRMWB besluiten lid te 

worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.  

 
Bijlagen 

Bijlage 1 Brief Algemeen Bestuur GR VRMWB 

Bijlage 2 Ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s   

Bijlage 3 Concept Raadsbesluit 


