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Geachte heer Van Doorn,
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2017 is het besluit financiering
masterplan ICT besproken. Het zal u niet onopgemerkt gebleven zijn, dat er een aantal medewerkers
van de RUD NHN op de publieke tribune zat. Met name voor dit onderwerp is er reeds geruime tijd
bovenmatige belangstelling en dit geeft aan dat de medewerkers erg betrokken zijn bij hun werk. Voor
het adequaat uitvoeren van onze taken is, zoals u zult weten, goede informatievoorziening/ICT een
belangrijk middel. De teleurstelling was dan ook groot toen bleek dat er om procedurele redenen (nog)
geen besluit genomen werd.
Het uitblijven van een besluit betekent voor de medewerkers dus weer langer wachten. Aan de ene
kant begrijpen wij dat aan procedures moet worden voldaan, maar het vraagt enorm en wederom veel
geduld van de medewerkers. De OR is er van overtuigd dat het langer uitstellen van het besluit zijn
weerslag op de medewerkers en de organisatie zal krijgen.
De ondernemingsraad (OR) staat dan ook volledig achter het voorliggende ICT-voorstel. Wij
benadrukken dat het besluit niet alleen een financiële kant heeft. Wij zien ook mogelijke risico’s voor
de leefomgeving indien de daartoe benodigde middelen niet worden vrijgemaakt voor het voorliggende
AB-voorstel en -besluit financiering masterplan ICT. Een positief besluit zal ook een enorme impuls
geven aan de loyaliteit en gemotiveerdheid van de medewerkers RUD NHN. De moeizame
informatievoorziening/ICT vraagt en heeft de afgelopen periode namelijk veel van de medewerkers
gevraagd.
Reeds eerder in januari 2015 heeft de OR, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers RUD
NHN, u op de hoogte gesteld van de zorgen m.b.t. de ICT. Ook in de zorgenbrief van mei 2016 heeft
de OR de ICT als een belangrijke pijler genoemd voor het goed kunnen functioneren van de
organisatie. Nu eind 2017/begin 2018 (na plm. drie jaar) hopen wij op dit dossier duidelijkheid te
krijgen om onze rol en taak voor de deelnemende gemeenten en provincie volwaardig en betrouwbaar
te kunnen blijven vervullen.
In deze brief wil de Ondernemingsraad andermaal haar zorgen uitspreken over de problemen met de
ICT en met name over het uitblijven van oplossingen. De Ondernemingsraad neemt dit waar en ook u
moet bekend zijn (en anders bij deze) met de signalen van ongerustheid vanuit de medewerkers in
onze organisatie. Signalen van ongerustheid die inmiddels overgaan tot irritatie bij de medewerkers
met alle gevolgen van dien. Wat de OR betreft is verdere uitstel van het besluit dan ook geen optie.
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Aangezien het besluit van het AB is verschoven naar 8 maart 2018, waarbij een zienswijze van de
gemeenteraden en provinciale staten wordt gevraagd en in de afweging van het besluit wordt
meegenomen, verzoeken wij u deze brief door te zetten naar de betreffende colleges, raden en staten.
Daarmee hoopt de OR dat de inhoud van deze brief bijdraagt aan een positief besluit en goedkeuring
aan de voorgestelde beslispunten. Daar krijgt u nog beter gemotiveerde en enthousiaste medewerkers
van de RUD NHN voor terug.
Voor vragen of nadere toelichting kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van de OR.
Het is u bekend, dat de OR zich tegenover zijn achterban moet verantwoorden. Dit gebeurt door het
openbaar maken van deze brief.
Hoogachtend,
Ondernemingsraad RUD NHN

…………………………
P.J. Verduin
Voorzitter

………………………
P. R. Hendriks
secretaris
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