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Geacht bestuur,
In de openbare vergadering van 25 juni 2020 van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio GelderlandZuid (VRGZ), is de deelname aan de werkgeversvereniging besproken. Daarna hebben wij het conceptbesluit toegezonden gekregen. Op basis van dat concept-besluit komen wij tot de volgende zienswijze.
Wij vinden het als gemeente belangrijk om als betalende partij voldoende te worden gewaarborgd bij
het oprichten van de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio (WVSV) en de
totstandkoming van de CAO voor de veiligheidsregio’s. Dit zien wij op dit moment onvoldoende terug.
De oprichting van de WVSV roept veel vragen op over de positie van gemeenten als betalende partij.
Daarom stemmen wij niet in met de deelname aan de op te richten WVSV.
De reden hiervoor ligt op vier punten. Deze leggen wij hieronder uit.
1) de gemeenten als betalende partij een rol te geven bij de onderhandelingen over CAO en CAOwijzigingen;
De onderhandelende partijen, zowel werkgever als werknemer, worden niet gehinderd door de
financiële consequenties van de uitkomsten. Het is niet ondenkbaar dat op (langere) termijn door de
onderhandelingen de CAO Veiligheidsregio en de CAO-gemeenten steeds verder uit elkaar gaan lopen.
We voelen meer voor een aanpak waarbij de gemeenten, als betalende en niet onderhandelende partij
een rol krijgen bij de onderhandelingsuitkomst, voordat deze definitief wordt.

2) de garantie, zoals bij de WSGO, dat de afwijking van de CAO-gemeenten nihil zal zijn en alleen
betrekking heeft op de specifieke onderwerpen voor de Brandweer;
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Door de voorzitter van het Algemeen Bestuur VRGZ wordt aangegeven dat de toekomstige
rechtspositie/CAO van de WVSV zoveel mogelijk vergelijkbaar zal worden met de CAOgemeenten/CAO SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke
brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO). Het
begrip ‘zoveel mogelijk’ is een rekbaar begrip en in onderhandelingssituaties zal over en weer wel eens
water bij de wijn worden gedaan. Het geeft gemeenten onvoldoende zekerheid. We voelen dan ook
veel meer voor de aanpak van de WSGO, waarin in de statuten geen afwijking van de CAO-gemeenten
wordt toegestaan.
3) een beeld te geven van de kosten voor de WVSV en de garantie dat de kosten voor de
werkgeversvereniging (oprichting en instandhouding) opgevangen worden binnen de
budgetten van de veiligheidsregio’s;

Het oprichten en in stand houden van een werkgeversvereniging brengt kosten met zich mee. Er wordt
aangegeven dat de overgang van de huidige situatie naar een werkgeversvereniging zoveel mogelijk
budgetneutraal wordt gerealiseerd. Hier is wederom het begrip ‘zoveel mogelijk’ rekbaar. Daarnaast
wordt er niets gezegd over de kosten voor het in stand houden van de werkgeversvereniging. Daarom
vragen we om de inschatting van de kosten en de concrete toezegging dat de kosten die nodig zijn voor
de werkgeversvereniging (oprichting en instandhouding) worden opgevangen binnen de bestaande
budgetten van de veiligheidsregio’s.
4) door het huidige voorstel neemt de invloed van gemeenten op de kosten van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid af.

Het is in de afgelopen jaren gebleken dat het voor de gezamenlijke gemeenten lastig is om financieel
grip te houden op de kosten voor gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en voor de VRGZ in
het bijzonder. Als de gemeenten staan voor bezuinigingen gaat de VRGZ uiteindelijk niet akkoord met
het leveren van een bijdrage aan die bezuinigingen en ook is wel eens uitzetting van kosten aan de
orde terwijl de gemeenten hun budgetten zien slinken. De gemeenten staan dit uiteindelijk toe. We
zien in de stap naar een eigen CAO het risico dat de grip op de kosten alleen maar meer afneemt. Dit
willen we voorkomen.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de raad

Amresh Dewkalie
raadsgriffier

Daphne Bergman
voorzitter
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