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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 31 januari jl. ontvingen wij een brief van de OR ISWI met als onderwerp; "Verkenning gezamenlijke 
uitvoering". Gelezen de inhoud van de brief, met name het beeld wat geschetst wordt over onze 
organisatie, voelen we ons genoodzaakt u onze reactie hierop te geven middels dit schrijven. Wij 
kunnen ons in het geheel niet vinden in de inhoud, sfeer en intentie van de brief. 

Dat een ondernemingsraad ISWI zich, buiten de bestuurder en het bestuur om, mengt in de politieke 
discussie en besluitvorming is niet correct en ook niet conform de W O R (Wet op de 
Ondernemingsraden). Eerste aanspreekpunt van een OR is de overlegpartner. Die is 
eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt vervolgens verantwoording af aan het gekozen 
bestuur. 

De OR Wedeo heeft steeds langs deze weg gecommuniceerd en daarmee haar rol en positie en de 
rol van de overlegpartner en bestuur serieus genomen. Wij kennen onze rol en positie en hebben 
vanaf het eerste uur meegedaan vanuit inhoud en op basis van onze eigen bijdragen, anticiperend op 
ontwikkelingen zowel politiek gerelateerd maar ook vanuit eigen visie en daarmee onze eigen 
verantwoordelijkheid. Daarom ook hebben wij eerder d.d. 18 februari 2013 een inhoudelijk document 
opgesteld "Veur mekaar, deur mekaar" met onze eigen visie en onze uitgangspunten. 

De OR Wedeo vertegenwoordigt alle ca. 1000 medewerkers. Wij vinden het van belang om wel 
verder dan alleen het eigenbelang van ambtenaren en van de ambtelijke organisatie te kijken. 
Laatstgenoemde groep staat ten dienste van onze inwoners, zijnde werkzoekende en/of 
arbeidsgehandicapten, en dient uiteindelijk democratische besluitvorming correct uit te voeren. 

Wedeo is een organisatie die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een modern, flexibel en 
kwalitatief uitstekend bedrijf wat zich graag vol enthousiasme wil blijven inzetten om ook deze 
decentralisatie tot een gezamenlijk succes te maken. Wij steunen dus de fusieplannen en hopen, na 
veel uitstelmomenten, snel te kunnen beginnen met de uitvoering van de plannen. Wij hopen dat u als 
raad van de gemeente Oude IJsselstreek snel groen licht geeft om door te gaan. 

Uiteraard hoort bij dat groene licht ook een groen licht voor de medezeggenschap. Om die 
medezeggenschap te waarborgen gaan we er van uit dat er zo spoedig mogelijk na uw besluitvorming 
in de raadsvergadering van februari een gezamenlijke Bijzondere Ondernemingraad (BOR) wordt 
ingesteld , vanuit de drie deelnemende partijen om de voortgang te borgen. Wij wensen u dan ook 
een goede raadsvergadering en een wijs besluit toe. 

In afwachting van uw besluit, 

Hoogachtend, 

Ondernemingsraad Wedeo 
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Herman Westerveld 
secretaris / plaatvervangend voorzitter 




