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Geachte leden van de Provinciale Staten van Zeeland,
De Ondernemingsraad van SCOOP heeft kennis genomen van het standpunt van GS om
de benodigde frictiekosten die voortvloeien uit het sociaal plan van circa 10 miljoen euro
niet te willen financieren. In uw vergadering dd. 29 november werd door meerdere leden
van de Staten met verbazing gereageerd op de hoogte van het bedrag: dat kwam voor
velen schijnbaar als een donderslag bij heldere hemel.
De Ondernemingsraad begrijpt dat die kosten als hoog worden ervaren, maar begrijpt niet
dat dit voor GS als een complete verrassing kwam. De Ondernemingsraad begrijpt
evenmin waarom het College van GS in dit stadium verrast en afwijzend reageert op het
sociaal plan. Wij zullen beide aspecten hieronder nader toelichten en onderbouwen.  
De Staten hebben besloten tot een beleid dat bij diverse culturele instellingen tot
(ingrijpende) bezuinigingen leidde. De Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP zijn enkele van
de instellingen die hier door getroffen worden. Bij elkaar opgeteld zouden zij 3,2 miljoen
moeten bezuinigen. In december 2012 is door Provinciale Staten besloten dit bedrag te
verlagen tot 2 miljoen mits beide organisaties per 1 januari 2014 fuseren.
Verreweg het grootste deel van het personeel van de Zeeuwse Bibliotheek en het
voltallige personeel van SCOOP heeft een ambtelijke status en valt onder het sociaal
statuut Zeeland 2007. Dit statuut kent, zoals u zult weten, als uitgangspunt ‘dat als gevolg
van operaties met personele gevolgen geen gedwongen ontslagen vallen (…)’.
De opgelegde bezuinigingen aan de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP zijn van een
dermate omvang dat het inkrimpen van het personeelsbestand onvermijdelijk is. Om deze
krimp mogelijk te maken is in mei 2013 over een sociaal plan onderhandeld, met het
sociaal statuut Zeeland 2007 als onderlegger. De onderhandelingen zijn gevoerd door
werkgevers en vakbonden, waarbij een vertegenwoordiger van de provincie als
toehoorder aanwezig was. Voorafgaand en tijdens de onderhandelingen heeft de provincie
duidelijke voorwaarden gesteld: er mocht geen non-activiteitsregeling komen zoals de
provincie deze zelf heeft doorgevoerd en er moest voor begin juli een akkoord zijn.
Op 27 mei is de definitieve versie van het sociaal plan tot stand gekomen. De

medewerkers/bondsleden hebben vervolgens ingestemd met het bereikte akkoord,
waarmee het sociaal plan op 11 juni definitief was. De provincie beschikte vanaf half juni
over het sociaal plan. Het sociaal plan bevat een pakket van vier maatregelen. Begin juli
hebben de Raden van Bestuur aan de provincie informatie gestuurd over de hoogte van
de frictiekosten die gepaard gaan met uitvoering van het sociaal plan.
De Ondernemingsraad komt op basis van het bovenstaande tot de volgende conclusies:
1.      Het College van GS draagt, door de bezuinigingsmaatregel op te leggen, een
verantwoordelijkheid voor de gevolgen, temeer daar het merendeel van de
personeelsleden die door de bezuinigingen worden geraakt de ambtenarenstatus
hebben en onder de CAO provincie (CAP) vallen;
2.      Het College van GS was tijdig op de hoogte van de frictiekosten als consequentie
van hun beleidsbeslissing een bezuinigingsmaatregel op te leggen;
3.      Door de vertraging in de besluitvorming over de frictiekosten verkeren de
personeelsleden van de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP al geruime tijd in
onzekerheid.
De Ondernemingsraad betreurt het zeer dat de al buitensporig lange periode van
onzekerheid bij het personeel van de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP nog langer gaat
duren. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor de organisatie is het van het grootste
belang de balans op te kunnen maken en aan en nieuw hoofdstuk te kunnen beginnen. De
Ondernemingsraad doet daarom een dringend beroep op u om uw standpunt inzake de
frictiekosten in positieve zin te bepalen.
Hoogachtend,

de Ondernemingsraad van SCOOP
M. Vermeer, voorzitter

