
 

De heer H. Goedhart, 
bestuurder voor de provincie Utrecht

Datum 5 december 2013
Nummer OR13u79

Betreft      instemmingsaanvraag RUD

Geachte heer Goedhart,

Aan de Ondernemingsraad is d.d. 11 november 2013 gevraagd om in te stemmen met 
bovengenoemde aanvraag. De OR heeft een memo met vragen ingediend, waarop u 
schriftelijk heeft gereageerd. In de extra OV van 25 november 2013 is met u hierover 
overlegd. 

Een aantal van onze vragen is tot nu toe onvoldoende beantwoord en uit de antwoorden is 
de OR gebleken dat we op een aantal punten harde toezeggingen missen. 
Voordat de OR zijn instemming kan geven, is het noodzakelijk dat u schriftelijk toezeggingen 
heeft gedaan op de volgende punten:

1. vastgesteld door GO/BGO komt er een beschrijving van de plaatsingsprocedures 
waarbij de medezeggenschap een duidelijke rol heeft;

2. u geeft de garantie dat 21 fte overhead geleverd wordt (doorsnee van 
overheadsfuncties op alle niveaus);

3. er komt een Personeelsplan (met overzicht van formatie en bezetting).

Daarnaast stelt de OR de volgende voorwaarden:

a. Voordat het definitieve Personeelsplan voor de overheadsfuncties wordt vastgesteld, 
wil de OR een instemmingsaanvraag voor de gevolgen op de latende organisatie die 
dit Personeelsplan oplevert. 

b. Een Sociaal Plan in het kader van de uitbesteding en de rechtspositionele gevolgen 
daarvan voor onze medewerkers ontbreekt nog. Het plaatsingsproces kan pas 
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starten nadat het Sociaal Plan inclusief de plaatsingsprocedure is vastgesteld door 
GO/BGO.

c. Specifieke aandacht vraagt de OR voor de twee medewerkers bedrijfsvoering van de 
afdeling VEH. In het OenF-plan zijn deze medewerkers al voorgesorteerd met het 
oog op de overgang naar de RUD. Deze medewerkers dienen dan ook volgens het 
principe mens volgt werk één op één over te gaan naar de RUD.

d. Huisvesting: tot op heden heeft de OR, ondanks herhaald verzoek, uw offerte aan de 
toekomstige RUD niet kunnen inzien. Wij kunnen niet beoordelen wat de 
dienstverlening van de provincie aan de RUD gaat inhouden, en dus ook niet wat de 
gevolgen zijn voor de medewerkers van de afdelingen SER en MAO. De OR dringt 
erop aan de offerte op korte termijn te mogen ontvangen.
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e. Financiën: graag ontvangt de OR een financiële paragraaf, inclusief risicoanalyse en 
de verdeling van de risico’s.

f. Naast deze punten wil de OR voor 1 juli 2014 een uitwerking ontvangen van het 
opdracht-geverschap aan de RUD bij afdeling UFL.

Aangezien de Staten hebben gevraagd naar het standpunt van de OR, verzoeken wij u 
deze brief naar hen door te geleiden dan wel de inhoud ervan te verwoorden.

In afwachting van uw schriftelijke reactie,

met vriendelijke groet, 
namens de Ondernemingsraad van de provincie Utrecht,

E. Wolvekamp, S. Kreuger,
voorzitter secretaris
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