
Agendapunt 7 , Bijlage  

Overzicht reacties tav toetreding landelijke werkgeversvereniging tot 20 november 2020 
 

Organisatie Toetreding werkgeversvereniging 

  

Gemeente Beuningen 16 december raad 

Gemeente Buren  

Gemeente Culemborg Akkoord 

Gemeente Druten Vooralsnog geen instemming. 

Heeft de volgende wensen: 

1. de gemeenten als betalende partij een rol te geven bij 
de onderhandelingen over cao en cao-wijzigingen 

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 

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  

 

Gemeente Berg en Dal Akkoord 

Gemeente Heumen Vooralsnog geen instemming. 
Heeft de navolgende wensen: 

1. de gemeenten als betalende partij een rol te geven bij 
de onderhandelingen over cao en cao- wljzigingen 

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 

3. een beeld te geven van de kosten voor de WVSV en de 
garantie dot de kosten voor de werkgeversvereniging 
(oprichting en instandhouding) opgevangen worden 
binnen de budgetten van de veiligheidsregio's. 

 

Gemeente Maasdriel Akkoord 

Gemeente Neder-Betuwe Akkoord 

Gemeente West Betuwe Akkoord  

Gemeente Nijmegen Akkoord 

Gemeente Tiel Akkoord college, Raad in december 

Gemeente West Maas & Waal 10 december Raad 

Gemeente Wijchen Vooralsnog geen instemming. 

Heeft de volgende wensen geuit: 

1. de gemeenten als betalende partij een rol te geven bij 
de onderhandelingen over cao en cao-wijzigingen 

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 

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  

 

Gemeente Zaltbommel Akkoord 

 


