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de WOR-bestuurder van de gemeente Den Helder 

Stokoummer.- bi09„01769 

Geachte Bestuurder, 

In de overlegvergadering van 17 September 2009 is uw voomemen om de afvalinzameling uit te 
besteden nogmaals met u besproken. Aanleiding om dit onderwerp te bespreken is net niet 
positieve advies van de OR van 27 april 2009, kenmerk 2009/007. 
Tijdens deze vergadering waren ook mevrouw Slagter en de heren Looije en De Bruin aanwezig 
om een tpelichting te geven en vragen te beantwoprden. 

In voornoemde vergadering zijn de opmerkingen en vragen met betrekking tot de regievoering en 
financiele voordelen, de zogeheten 'nut en noodzaak discussie', van de OR besproken en 
beantwoord. De heer Looije heeft een duidelijke uitleg gegeven en daarbij het regie concept in zijn 
memo van 17 September 2009 inzichtelijk gemaakt. De heer De Bruin heeft het financiele gedeelte 
voor zijn rekening genomen en middels een presentatie uit de doeken gedaan wat de financiele 
voordelen zijn. Kortheidshalve verwijst de OR daarnaar. 

Hoewel de OR, gelet op het voornoemde 'nut en noodzaak' gesprek van mening blijft dat een echte 
noodzaak niet aan de orde is, ziet hij wel dat het nuttig is om de dienst afvalinzameling uit te 
besteden naar de HVC. Het blijkt dat de HVC deze taken goedkoper en onder dezelfde 
voorwaarden kan uitvoeren. 
De OR is daarom tot het oordeel gekomen om positief te adviseren om de afvalinzameling uit te 
besteden naar de HVC. Wel wil de OR u een aantal aanbevelingen doen. Deze zijn als het volgt: 

B®SM 
Om de regie goed uit te kunnen blijven voeren dienen betrokken ambtenaren, indien noodzakelijk, 
daarop te worden toegerust, bijvoorbeeld middels workshops, cursussen etc. 

SeweJensmed^wjgH^ 
De OR kan niet blijven benadrukken hoe belangrijk goede communicatie naar de medewerkers toe 
is, Deze medewerkers dragen de gemeente een warm hart toe en zij hebben het recht om te weten 
wat er met hun gebeurt. De OR dringt er op aan om de medewerkers goed te informeren over de 
stand van zaken. 

http://www.denhelder.nl
mailto:info@denhelder.nl


DatMmJnflMS 
De OR gaat er zondermeer vanuit de streefdatum die u voor ogen heeft, te weten 1 januari 2010, 
de definitieve datum zal zijn niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. 

Afstoten qebouwen en materieei 
De OR wil inzicht in de financiele afwikkeling van de verkoop van de gebouwen en het materieei en 
vraagt u dan ook deze gegevens aan de OR te overleggen. 

De OR wil nauw betrokken blijven bij de voortgang van dit proces en hij gaat er dan ook vanuit dat 
alle besluiten voortvloeiend uit dit voorgenomen besluit aan hem worden voorgelegd conform 
artikel 25 lid 1 van de WOR. 
Het definitieve besluit ziet de OR met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
de Ondememingsraad van de gemeente Den Helder, 

i Jong 
secretaris 


