VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR
Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt nr:

7

Kenmerk:

Voorstel001098

Status:

ter besluitvorming

Opsteller:

Siebolt van Delden

Namens:

Fred Heerink

Bijlage(n):

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRD

Route

Vergadering d.d.

besluitvorming
Dagelijks bestuur

9 juni 2021

Onderwerp
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor:
1. in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Drenthe en;
2. deze vrij te geven om voor te leggen binnen de Drentse gemeenten.

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
Op 16 december 2020 heeft het algemeen bestuur besloten het volgende besloten:
1.

Op te richten en deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging
samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de
veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende
afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de
veiligheidsregio’s.

2.

Het onder 1 te nemen besluit treedt niet eerder in werking dan nadat de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, overeenkomstig artikel 31a
lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de mogelijkheid tot deelname
aan en oprichting van verenigingen voorziet.

Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV)
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht.
Dat betekent dat de gemeentelijke rechtspositie is vervangen door een gemeentelijke
cao. Aansluiting bij de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
(WVSV) is noodzakelijk omdat gemeenschappelijke regelingen niet rechtstreeks kunnen
aansluiten bij de cao gemeenten omdat zij geen 'gemeente' zijn. De WVSV gaat namens
de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met de werknemersorganisaties en
maakt bindende afspraken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de
veiligheidsregio’s.
Aanpassing gemeenschappelijke regeling VRD
Om deel te kunnen gaan nemen aan een vereniging moet de gemeenschappelijke regeling
van de VRD worden aangepast. Dit voorstel beoogd aanpassing van de GR VRD. De
wijzigingen in de GR VRD zijn geel gearceerd.

Argumenten
1.1 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk om deel te nemen
aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
1.2 Geen andere aanpassingen nodig van de GR VRD.
In december 2020 is afgesproken nog even te wachten met de aanpassing van de GR
VRD omdat dan mogelijk nog andere wijzigingen konden worden meegenomen. Er blijken
nu geen andere wijzigingen te zijn. Voor de voortgang van deelname aan de WVSV in het
najaar van 2021 is het van belang dat de GR daar nu op wordt aangepast.
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Uitvoering
Na instemming van het algemeen bestuur wordt de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling:
ter instemming voorgelegd aan de Drentse colleges van burgemeester en
wethouders;
het college dient aan de gemeenteraad toestemming te vragen tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.

