Geachte bestuurders,
Na eerdere aankondigingen heeft u op 2 september 2019 de ondernemingsraden van
Hee stede e Bloe e daal ee eerste o ept gestuurd a de ge ijzigde
samenwerkingsovereenkomst uitwisselen van kennis, kunde en capaciteit gemeente
Hee stede e Bloe e daal . Op 4 septe er
9 tijde s het o erleg a estuurders et
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
samenwerkingsovereenkomst.
12 september 2019 hebben we, in zelfde samenstelling, het concept doorgenomen.
De Ondernemingsraden kunnen zich vinden in de compactere beschrijving. Inhoudelijk
hebben de ondernemingsraden twee punten ter verbetering aangevoerd:
1. onder artikel . Doel e ela g a de o eree ko st, o t reekt het pu t “ ela g .
Het belang was mede de basis waarop tot deze samenwerkingsovereenkomst tot
stand was gekomen.
2. onder artikel 4. Personele inzet, 1e lid staat i de t eede zi dat er: … i egi sel
gee ijzigi ge zal zij a erkge er. Dit is i strijd et het Co e a t a
Leijdui
U heeft aangegeven beide punten te corrigeren. Het belang wordt onder artikel 2 alsnog
toege oegd; De tekst i egi sel i artikel 4, ordt ges hrapt.
De Ondernemingsraden van Bloemendaal en Heemstede geven, onder voorbehoud van
correcties, positief advies.
In 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
IJf de Jong, Wnd. Secretaris OR Heemstede
Noor Wouterse, Secretaris OR Bloemendaal

Beste ollega s,

Dank voor het positieve advies van de Ondernemingsraad, daar zijn we blij mee.
De punten die de OR heeft aangegeven nemen we integraal over in de gewijzigde
samenwerkingsovereenkomst.
Mede namens Henriette de Vos , hartelijke groet,
Wilma Atsma

