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Met onze brief van 21 november 2005 aan de deelnemers van het Openbaar Lichaam
Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM) is het formele traject gestart om te komen tot delegatie van de
(provinciale) taak van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen.

Op 19 september 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht ingestemd met de voorkeursvariant van
het Lysiasrapport 'Naar passend bestuur en organisatie'. Ook de waterschappen stemden in met de
voorkeursvariant en de verdere voorbereiding van de besluitvorming. Deze variant houdt in dat het OLM
wordt opgeheven, de provincie de taak delegeert aan de waterschappen en de waterschappen een
overeenkomst sluiten waarbij wordt overeengekomen dat de uitvoering wordt ondergebracht bij het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

In zijn vergadering van 22 juni 2007 heeft het algemeen bestuur van het OLM, gelet op artikel 33 van de
Gemeenschappelijke Regeling, besloten tot (1) het doen van een voorstel tot opheffmg van het OLM per
1januari 2008 en (2) tot het opstellen van een ontwerp-liquidatieplan en (3) tot het vaststellen van een
personele regeling (Sociaal Beleidskader OLM-HDSR). De betreffende besluiten en de daarbij behorende
bijlagen treft u aan bij deze brief.

Wij verzoeken u de benodigde verdere besluitvorming ter uitvoering van ons besluit spoedig in procedure
te brengen.
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Besluit van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding van
22 juni 2007, tot het voorstellen aan de deelnemendebesturen te besluiten tot opheffmg van de
gemeenschappelijke regeling Openbaar LichaamMuskusrattenbestrijding Utrecht, tot het vaststellen
van het ontwerp liquidatieplan, en tot het vaststellenvan de personele regeling.

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding;

Op het voorstel van zijn Dagelijks Bestuur van 22 juni 2007;

Overwegende dat:· de deelnemende besturen in het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding de intentie hebben
uitgesproken de muskusrattenbestrijding in de provincie Utrecht te willen laten uitvoeren door het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

· met het oog op een adequate uitvoering op het gebied van muskusrattenbestrijding in de provincie
Utrecht de operationele taak van de bestrijding beter bij een waterschap kan liggen.

Gelet op:
· artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding

Utrecht;
· de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Besluit:

De deelnemende besturen voor te stellen te besluiten tot opheffing van het Openbaar Lichaam
Muskusrattenbestrijding Utrecht per 1januari 2008 en het ontwerp liquidatieplan en de personele
regeling (sociaal beleidskader overgang OLM -HDSR d.d. 11 juni 2007) aan de deelnemende
besturen in het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding, te weten provincie Utrecht,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en
Waterschap Vallei en Eem, te doen toekomen.
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SOCIAAL BELEIDSKADER OVERGANG OLM - HDSR

Ondergetekende partijen komen overeen op basis van de uitgangspunten in dit sociaal beleidskader de
overgang van OLM naar HDSR voor te bereiden, uit te werken en uit te voeren.

Wijziging van de bepalingen van dit sociaal beleidskader is slechts mogelijk door het bestuur van het
OLM Utrecht of vanaf I januari 2008 door diens rechtsopvolger, in overeenstemming met de commissie
voor Georganiseerd Overleg (GO).

Dit sociaal beleidskader strekt ertoe regelingen, uitgangspunten en procedures vast te stellen voor het
sociaal beleid dat gedurende de werkingsduur van dit beleidskader zal worden gevoerd. Daarbij gelden
voor het sociaal beleid de volgende uitgangspunten:
a. De door te voeren overdracht naar HDSR zal niet anders dan na overleg met de betrokken

medewerkers en de ondernemingsraadworden uitgevoerd;
b. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden in het kader van de overdracht. Wel zal de

bereidheid bij de betreffende medewerkers aanwezig moeten zijn om aan een acceptabele
(her)plaatsing medewerking te verlenen.

c. Vertrouwelijke gegevens worden alleen gebruikt indien de medewerker daarvoor van tevoren
toestemming heeft verleend en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

d. Dit beleidskader is van toepassing op alle medewerkers die betrokken zijn bij de overdracht.

Plaatsing
De overdracht vindt plaats volgens het principe van ongedeeldheid. Dit houdt in dat de werkeenheid met
alle functiehouders bij overdracht ongewijzigdoverkomt en wordt ingepast in de organisatie van het
waterschap. Er is voor alle medewerkers sprake van "mens volgt functie", zodat iedereen één op één
overgaat. Eventuele toekomstige wijzigingenvan de organisatie zullen het reguliere
medezeggenschapstraject doorlopen.

Bezwarencommissie

Er wordt een paritair samengestelde bezwarencommissie ingesteld die de bezwaren in het kader van
deze overgang in behandeling zal nemen volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat houdt in dat een
werknemersvertegenwoordiger (vakbondsman) in plaats van een huidig commissielid moet worden
toegevoegd. De werknemersvertegenwoordigerbepaalt samen met de werkgeversvertegenwoordiger of
de huidige voorzitterspositie wordt gecontinueerd of een nieuw onafhankelijke voorzitter zal worden
benoemd. HDSR heeft al een paritair samengestelde bezwarencommissie.
In het sociaal plan wordt deze procedure en de samenstelling van de commissie verder beschreven.

Pakketvergelijking en Sociaal Plan
Door middel van een pakketvergelijking worden de huidige arbeidsvoorwaarden en die van HDSR
vergeleken en de verschillen worden inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt voor de overgang is dat er een
gelijkwaardig pakket arbeidsvoorwaarden tot stand komt. In een sociaal plan zullen afspraken worden
vastgelegd die zorgen dat er sprake is van een gelijkwaardig pakket.
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