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Toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om het Veiligheidsberaad een voorkeurscenario door te
geven om:
-

als veiligheidsregio’s conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer
een eigen CAO te maken en daartoe gezamenlijk een eigen
werkgeversvereniging op te richten. Bij de totstandkoming van deze CAO wordt
zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden bij de CAO gemeenten.
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Introductie
In verband met het besluit van de VNG om niet langer op te treden als
werkgeversorganisatie voor de veiligheidsregio, heeft het Veiligheidsberaad de
Brandweerkamer verzocht met een advies te komen hoe het collectieve werkgeverschap
voor het personeel van de veiligheidsregio’s geregeld zou kunnen worden. De
Brandweerkamer heeft een advies uitgebracht met twee scenario’s en dit aan het
Veiligheidsberaad op 9 december 2019 voorgelegd. De algemeen besturen van de
veiligheidsregio’s wordt gevraagd een keuzevariant terug te geven aan het
Veiligheidsberaad. De reactietermijn is in verband met de COVID-19 crisis verschoven
naar 1 juli 2020.
Twee scenario’s
De Wnra is per 1 januari 2020 in werking getreden voor gemeenten. Voor de
veiligheidsregio’s blijft de huidige CAR UWO van kracht, zolang de regio’s nog
uitgezonderd zijn. De Brandweerkamer is in juni 2019 om advies gevraagd wat twee
scenario’s heeft opgeleverd die door het Veiligheidsberaad als reëel worden geacht:
1. De veiligheidsregio’s dienen een verzoek in om lid te worden van de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en verbinden zich
daarmee aan de CAO SGO.
2. De veiligheidsregio’s maken conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer
een eigen CAO en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op. Bij
de totstandkoming van deze CAO wordt zoveel mogelijk getracht aansluiting te vinden
bij de CAO gemeenten.
Besluitvorming over scenario’s
In het Veiligheidsberaad in december is aangegeven dat besluitvorming pas kan
plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio’s, als werkgevers voor het personeel, zich
hebben kunnen beraden over de varianten en consequenties. Daarna kan men in de
vergadering van het Veiligheidsberaad na de zomer komen tot een gedragen keuze en
besluitvorming over de vervolgstappen.
Voorkeursscenario
Het voorstel is om het advies van de Brandweerkamer te volgen om een eigen CAO en
werkgeversvereniging op te richten voor de veiligheidsregio. Hiermee worden krachten
gebundeld in kennis, expertise en onderhandelingskracht ten aanzien van de (specifieke)
arbeidsvoorwaarden van de brandweer en veiligheidsregio.

