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Geachte dames, heren, 

Recent hebben wij overleg gevoerd met de werknemersvertegenwoordigers van het 
Recreatieschap Achterhoek-Liemers in het Georganiseerd Overleg (GO). Van hen hebben 
wij begrepen dat het Algemeen Bestuur op 23 september in grote lijnen heeft ingestemd 
met de overdracht van 6 recreatiegebieden aan RGV, de fietspaden aan de gemeenten en 
het routebureau aan de StAT. Bij de overdracht gaat personeel en budget mee om de 
toekomstige exploitatie te kunnen voortzetten. Om de geplande overdracht daadwerkelijk 
te effectueren dienen nog een aantal overeenkomsten te worden opgesteld dan wel te 
worden ondertekend. Hiervoor is mandaat aan het DB en/of de voorzitter gegeven. 
Te constateren is dat hiermee in het proces van integratie en ontmanteling, en daarmee 
de overdracht van alle voorzieningen behalve de Bijland, de belangrijkste formele 
stappen gezet zijn. 

Na de "kink in de kabel" voor de Bijland zijn er voor wat betreft het Sociaal Plan echter 
nagenoeg geen stappen gezet. Op 12 juni zijn we in een GO bijgepraat over de ontstane 
situatie. Nadien heeft er geen GO overleg meer plaatsgevonden en heeft er alleen op 3 
juli een z.g.n. ambtelijk technisch beraad plaats gevonden. 
In tegenstelling tot de voortgang in de hierboven aangehaalde formele stappen is er geen 
voortgang te constateren voor wat betreft de personele aspecten. Als adviseurs in het GO 
constateren wij van dichtbij dat er, in ieder geval naar onze mening, van werkgevers 
zijde thans te weinig energie wordt gestoken in de totstandkoming van het Sociaal Plan. 

Inmiddels gaat de trein voort echter zonder dat er een gedegen Sociaal Plan is. 
Wij vinden het als vakbonden verstandig dat de inhoudelijke vervolg gesprekken over 
onder andere de arbeidsrechtelijke voorwaarden, met RGV, StAT en gemeenten worden 
uitgesteld. In het technisch beraad is gebleken dat op enkele punten er zelfs nog geen 
duidelijkheid over welke regelingen straks voor de personeelsleden van het StaT van 
kracht zuilen worden. Op andere belangrijke punten is te constateren dat er nog 
nauwelijks echt inhoudelijk overleg heeft plaats gevonden laat staan dat er 
overeenstemming over een Sociaal Plan in het vooruitzicht ligt. Als belangrijke nog te 
bespreken punten noemen we onder andere werkgelegenheid voor alle medewerkers, 
een regeling voor een na-wettelijke uitkering in geval van onverhoopt ontslag na de 
werkgarantieperiode van twee jaar en een reisonkostenregeling aangepast aan de 
grotere rijafstanden. 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat in de vergadering van 24 juni van het 
Algemeen Bestuur het Sociaal Statuut is vastgesteld. In dat Statuut is opgenomen dat de 
herplaatsing van alle personeelsleden zal worden uitgevoerd op basis van een door het 
GO vastgesteld Sociaal Plan. 



Wij zullen er als adviseurs in uw GO er alles aan doen om een vlotte, en voor de 
personeelsleden goede, overdracht mogelijk te maken en voor iedereen een werkplek te 
vinden. We zullen echter, voor dat er van enige overdracht sprake kan zijn, in het GO 
gezamenlijk tot de vaststelling van een Sociaal Plan moeten komen. Concreet gesteld om 
de door u geplande datum van overdracht van 1 november aanstaande te kunnen halen 
moet er de komende maand in het GO een Sociaal Plan worden vastgesteld. 

Het is ons bekend dat er binnen het Recreatieschap meer personele zaken spelen die 
thans meer dan de gewone aandacht van uw Dagelijks Bestuur vragen. Dat kan echter 
naar ons idee voor het Dagelijks Bestuur geen reden zijn om daarnaast ook uw aandacht 
aan het opstellen van een goed Sociaal Plan te besteden. 
Concreet gesteld verzoeken wij de bestuurlijke vertegenwoordigers in het GO om na een 
lange periode van radiostilte zo spoedig mogelijk het overleg voort te zetten. 

Deze brief wordt u gemaild en zal aan u per post worden nagezonden. 
Een kopie van deze brief hebben wij verzonden aan RGV t.a.v. dhr. E. Droogh en aan 
StATt .a.v . dhr. M. Hezeman 
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