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09 Overbruggingsconcessie busvervoer

Korte titel motie

Gelijk werk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden

De Staten, in vergadering bijeen op 23 juni 2021
constaterende dat
• de Staten op 27 november 2019 een amendement aangenomen hebben met het
het volgende uitgangspunt in arbeidsvoorwaarden voor een nieuwe busconcessie:
Voor het personeel in de nieuwe busconcessie wordt de cao OV sector stad- en
streekvervoer of minimaal gelijkwaardige andere passende cao toegepast;
• in het voorstel voor deze overbruggingsconsessie Arriva ruimte krijgt voor
samenwerken met onderaannemers die soms een andere cao toepassen;
overwegende dat
• Provinciale Staten een duidelijke uitspraak heeft gedaan over het toepassen van
de cao OV sector stads- en streekvervoer of minimaal hieraan gelijkwaardig;
• de voorgestelde wijziging voor deze noodconcessie dusdanig open geformuleerd is
dat het een risico met zich meebrengt dat chauffeurs met gelijk werk toch onder
mindere arbeidsvoorwaarden moeten werken;
• er om dit te voorkomen een scherpere formulering nodig is: een uitzondering mag
alleen gemaakt worden voor alternatief vervoer dat daadwerkelijk een kleinere
capaciteit heeft, zoals taxivervoer met maximaal acht passagiers.
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
•

•

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten ervoor te zorgen dat het
personeel in deze consessie rijdt onder de condities van de cao openbaar vervoer
sector stad- en streek of minimaal hieraan gelijkwaardig en alleen een
uitzondering toe te staan in het geval samen met onderaannemers ander vervoer
moet worden ingezet met een capaciteit van maximaal 8 passagiers;
indien blijkt dat deze afspraken niet worden nageleefd, hierop actie te
ondernemen;
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