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Geachte leden van de raad,

In aanvulling op het raadsvoorstel 'kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal,
(corsa nr 2019006594. ), doen wij ter kennisname bijgevoegd positief advies van de
Ondernemingsraden toekomen betreffende de concept-'gewijzigde samenwerkingsovereenkomst
uitwisselen van kennis, kunde en capaciteit gemeente Heemstede en Bloemendaal'toekomen. En de
reactie daarop van de gemeentesecretaris / algemeen directeur mevrouw Atsma.
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Beste cotrlega's,

Dank vqor het positieve advies van d,e ondêrnemingsraad; daar zíin we blij mee.
De punten die de oR hee.ft aangege\ren nerrnen we integroaal ovGF in de gewíjzigde
sa

rRenwerkíngsovereenkorn st.

Mede narnens l.lenriette de Vos, I,nntelijke groet,
Wílma Atsma

Geachte bestuurders,
Na eerdere aankondigingen heeft u op 2 september 20L9 de ondernemingsraden van

Heemstede en Bloemendaal een eerste concept gestuurd van de 'gewijzigde
samenwerkingsovereenkomst uitwisselen van kennis, kunde en capaciteit gemeente
Heemstede en Bloemendaal'. Op 4 september 2019 tijdens het overleg van bestuurders met
het DB Ondernemingsraden heeft u hierop toelichting gegeven. U schetste de context voor
de reden van wijziging en de inhoudelijke gevolgen daarvan voor de genoemde
sa menwe rkingsove ree n komst.
L2 september 20L9 hebben we, in zelfde samenstelling, het concept doorgenomen.
De Ondernemingsraden kunnen zich vinden in de compactere beschrijving. lnhoudelijk

hebben de ondernemingsraden twee punten ter verbetering aangevoerd:
onder artikel 2. Doel en belang van de overeenkomst, ontbreekt het punt "belang'.
Het belang was mede de basis waarop tot deze samenwerkingsovereenkomst tot
stand was gekomen.
2. onder artikel 4. Personele inzet, Le lid staat in de tweede zin dat er: (...) 'in beginsel'
geen wijzigingen zal zijn van werkgever. Dit ¡s ¡n str¡jd met het 'Convenant van
Leijduin'
U heeft aangegeven beide punten te corrigeren. Het belang wordt onder artikel 2 alsnog
toegevoegd; De tekst'in beginsel' in artikel 4, wordt geschrapt.

t.

De Ondernemingsraden van Bloemendaal en Heemstede geven, onder voorbehoud van

correcties, positief advies.
ln feite, zo stellen zij vast, is dit het punt op de horizon waar lang naar is gevraagd.

Met vriendelijke groet,
Namens ondernemingsraden Heemstede en Bloemendaal
lJf de Jong, Wnd. Secretaris OR Heemstede
Noor Wouterse, Secretaris OR Bloemendaal

