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Geachte heren Kropff en Meinema, 

Uw brief van 30 september 2013 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 
7 oktober 2013 aan de orde gesteld. Behandeling in het Algemeen Bestuur zal pas eerst 
op 16 december plaatsvinden. Vooruitlopend daarop geven we u bij deze een reactie. 

Uw constatering dat er na het GO op 12 juni en het technisch beraad op 3 juli geen 
inhoudelijk overleg over het Sociaal Plan heeft plaatsgevonden is juist. Wij hebben onze 
nadruk moeten leggen op het op de rails houden, of weer zetten, van het proces van 
overdracht van de voorzieningen. 
Ook hebben we in de vakantieperiode aandacht besteed aan het bereiken van z.g.n. 
maatwerkoplossingen voor twee personen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 
binnenkort met hen een overeenkomst afsluiten. 
Het is ons helaas niet gelukt om daarnaast nog aandacht te besteden aan de verdere 
ontwikkeling van het Sociaal Plan. 
Onze excuses voor de hierdoor opgelopen vertraging. 

Uw brief is mede aanleiding geweest om samen met onze adviseur dhr. van Gorkum op 
korte termijn een GO te beleggen. Dat overleg heeft inmiddels op 9 oktober j l . 
plaatsgevonden. In die zin zijn wij blij dat we aan u verzoek, om het GO spoedig voort te 
zetten, tegemoet hebben kunnen komen. 

We zullen ons gezamenlijk moeten inspannen om op korte termijn een voor iedereen 
passend Sociaal Plan te maken en vast te stellen. 

Een kopie is evenals uw brief gemaild naar alle AB- leden, plv. AB-leden en raadsgriffiers. 

Hoogachtend, 
De voorzitter, 

( L J . H . Scharenborg) 
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