
Reactienota wensen en bedenkingen deelname werkgeversvereniging 

samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) 
 

Inleiding 

Eind oktober heeft VRF een voorgenomen besluit over deelname aan een landelijke 

werkgeversvereniging voor samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) voorgelegd aan de Friese 

gemeenten. Het Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân verzocht de raden op grond van 

artikel 6a van de Gemeenschappelijke Regeling om wensen of bedenkingen te uiten over de 

voorgenomen deelname aan de WVSV. In artikel 6a staat dat VRF de mogelijkheid heeft tot 

deelname aan een vereniging, echter eerst nadat de Friese gemeenteraden in de gelegenheid zijn 

gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over zo’n voorgenomen deelname. 

De gemeenten hebben van 26 oktober 2020 tot en met 19 februari 2021 deze gelegenheid gehad. 

 

Het merendeel van de gemeenten heeft geen wensen of bedenkingen ten aanzien van de deelname 

aan de WVSV. Twee gemeenten hebben wel hun wensen en bedenkingen geuit. Twee andere 

gemeenten maakten een opmerking. Via deze reactienota voorzien we deze inbreng van een reactie.  

 

Reactie op zienswijzen 

 

Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel 

De raden vragen om een vertegenwoordiging van brandweervrijwilligers direct toe te laten tot de 

onderhandelingstafel. Zij refereren hierbij aan de brief van de Vakvereniging voor 

Brandweervrijwilligers (VBV). 

 

Reactie VRF 

Als Veiligheidsregio hechten we natuurlijk belang aan een goede vertegenwoordiging van onze 

brandweervrijwilligers. De WVSV zal dezelfde aandacht hebben voor de positie van de vrijwillige 

brandweer zoals tot nu toe het geval was binnen de VNG/Brandweerkamer. Algemene afspraak in 

Nederland is dat vertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel lid zijn van een vakcentrale of 

aangesloten zijn bij een vakbond. De VBV is in het verleden ook altijd betrokken geweest alleen heeft 

de VBV zelf gekozen om de relatie met CMHF te verbreken per 1 januari 2021. Daarmee heeft de VBV 

zelf gekozen om de landelijke tafel te verlaten. Daarnaast heeft de VBV ook de mogelijkheid om 

aansluiting te zoeken met één van de andere vakbonden om op deze wijze hun inbreng te leveren.  

 

Dantumadiel & Noardeast Fryslân 

De raden maken de opmerking dat zij erop vertrouwen dat de door VRF benoemde uitgangspunten 

voor de arbeidsvoorwaardenvorming door de nieuwe werkgeversvereniging in acht zullen worden 

genomen. De raden willen graag op de hoogte blijven van het naleven van de genoemde 

uitgangspunten. 

  

Reactie VRF 

VRF zal met één lid (en één stem) vertegenwoordigd zijn in de nieuwe werkgeversvereniging. Via 

deze vertegenwoordiging zal aandacht zijn voor het zo goed mogelijk in acht nemen van de 

uitgangspunten. 


