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Onderwerp : Advies evaluatie proef SIV ZBJUN2015 É

Kopie:

Geachte heer Sieben,

In uw brief van 4 juni 2015 laat u mij weten dat de OR op grond van een viertal
overwegingen een negatief advies uitbrengt over de voorgenomen besluiten met
betrekking tot de evaluatie van de proef met de SIV in Doetinchem en Brummen.

Naar aanleiding van uw advies heeft op dinsdag 23 juni jl. een gesprek
plaatsgevonden tussen Michiel Verlinden, Wilma Kleiboer en de dossierhouders
variabele voertuigbezetting van de OR, Oscar Budding en Marc Koenders.

Op grond van de in uw advies genoemde overwegingen en de door de dossierhouders
naar voren gebrachte feiten en argumenten, deel ik u mede dat ik het OR-advies zal
overnemen. Dit houdt in dat de resultaten van de proef niet meegenomen zullen
worden als input voor het afwegingskader Uitruk op maat VNOG. Daarnaast zullen de
activiteiten van de SIV in Doetinchem per 1 juli a.s. worden beëindigd.

U heeft nadrukkelijk aangegeven dat in het traject van de proef de OR en zijn
adviezen stelselmatig niet serieus zijn genomen en dat als gevolg daarvan geen
sprake is geweest van een zorgvuldig besluitvormingstraject. Helaas moet ik uw
conclusie onderschrijven en bied ik u hiervoor mijn welgemeende excuses aan.
Uiteraard zal ik er alles aan doen om een dergelijke gang van zaken in de toekomst te
voorkomen. Voor wat betreft het afwegingskader verwijs ik u naar mijn brief over dit
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onderwerp dat ik u separaat heb toegestuurd.
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