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Reorganisatie Zeeuwse Bibliotheek/SCOOP

Geachte leden van Provinciale Staten,
De onderhandelende vakorganisaties Abvakabo/FNV, RMU en CNV Publieke Zaak willen
deze ingezonden brief u attenderen op het volgende.

via

De bonden en de betrokken ondernemingsraden hebben zich gedurende lange tijd gestoord aan
de vaak eenzijdige en ook vaak foutieve berichtgeving bij de Provinciale Zeeuwse Courant,
Omroep Zeeland en diverse Statenleden. Tevens betreuren wij dat in de afgelopen periode de
ruimte voor de vakbonden om via de pers een uitgebreide reactie te geven over de
ontwikkelingen gering is geweest. Het leek alsof politici en bestuurders een wat breder platform
kregen toebedeeld.
Wij willen dan ook langs deze weg in hoofdlijnen een juist feitenrelaas weergeven.
De provincie heeft in 2012 de Zeeuwse bibliotheek en SCOOP een bezuiniging opgelegd van 3,2
miljoen. In december 2012 is door Provinciale Staten besloten dit bedrag te verlagen tot 2
miljoen mits beide organisaties per 1 januari 2014 gaan fuseren. Het uitvoeren van deze
bezuinigingsmaatregel vergt kosten voor het afvloeien van personeel, de zogeheten frictiekosten.
Op het personeel is de CAO provincies (CAP) van toepassing.
Onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden moesten een sociaal plan opleveren.

Voorafgaand en tijdens de onderhandelingen heeft de provincie in de eerste helft van 2013
duidelijke voorwaarden gesteld waar de onderhandelingen aan moesten voldoen. Zo mocht er geen
regeling worden gemaakt naar analogie van de bestaande NAR Zeeland en moest er voor begin
juli een akkoord liggen. Mocht deze deadline niet gehaald worden, dan zou er geen sprake zijn
dat de provincie de frictiekosten zou gaan betalen.
In het voorjaar zijn de onderhandelingen gevoerd m.b.t. het sociaal plan SCOOP/ZB. Bij deze
onderhandelingen was ook de provincie als toehoorder ambtelijk vertegenwoordigd. Al verliepen
de onderhandelingen in goede harmonie, het kan niet ontkent worden dat de druk van de
provinciale voorwaarden duidelijk gevoeld werd.
Op 27 mei is de definitieve versie van het sociaal plan tot stand gekomen. De
medewerkers/bondsleden hebben vervolgens ingestemd met het bereikte akkoord over het sociaal
plan, waarmee het plan op 11 juni definitief was. De provincie beschikte vanaf half juni over het
sociaal plan.
Begin juli is de provincie op de hoogte gebracht van de frictiekosten, zijnde een bedrag van
circa 7 mln. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de door haar in gang
gezette bezuinigingsopdracht en gestelde voorwaarden nu de gevolgen dragen.
In de media lezen wij dat er sprake is van een door de provincie ondertekend sociaal plan, dit
is niet juist. De rol van de provincie is datgene wat hier boven beschreven is, die van
financier van het sociaal plan. Ook het feit dat de fusie 10 miljoen kost, klopt niet, de
realisering van de bezuiniging kost inclusief een (mogelijke) fiscale boete van de 10 mln. Ook
hier geldt dat de kosten voor de baten uit gaan: bij een bezuinigingsopdracht van 2 miljoen laat
deze ‘investering’ zich in 3,5 tot 5 jaar terugbetalen.
Wij doen een dringend beroep op Provinciale Staten om Gedeputeerde Staten te wijzen op de
verantwoordelijkheid en de consequenties van het door hen gevoerde beleid te dragen.
Met vriendelijke groet,
Namens de onderhandelende vakorganisaties CNV Publieke Zaak, Abvakabo-FNV en RMU
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