Titel amendement

:

Nr. amendement

:

Datum PS-Vergaderlng

â66

{

=

Voordrachtnummel

Onderwerp

ÕOA\r:ooØ

:

22 april 2020

l2L\q.
|

--)

(Voor de tekst van het amendement, zie pagina 2 e.v.)

I

Aangenomen

I

Verworpen

J

l#

door

lveroenomen

GS I

Aangehouden

!

Stemverhoudinq

voor: !FvD nWO

nCU&SGP flOr_

n SP n DENK I
Tegen:

nrvo flwD

:

GO n

ncU&SGp

n SP ! Oerur

Stemonthouding

Groep

flGroep

Geen

Aantekening

Geen

Opmerkingen :

geen

¡D66 flpvdA ¡CDA !pW [5optus npvdD
Groep Prive

ncL nD66 EpvdA ICDA npw fls0plus
GO !

Groep Prive

npvoo

Ingetrokken

A 566

Amendement
Toevoegen uitgangspunt Arbeidsvoorwaarden

Nummer:
Agendapunt:

Voordrachtnr:
Onderwerp : Beleidskader OV-concessie Zuid-Holland Noord
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 22 april2020 ter behandeling van

bovenvermeld agenda

pu

nt;

Besluiten:
Om in het Beleidskader OV-concessie Zuid-Holland Noord bij paragraaf 5.1 (p.19) de volgende tekst

toe te voegen:
Toevoesen aan 5.1 (pasina 19)
'De Provincie Zuid-Holland neemt haar verantwoordelijkheid voor goede arbeidsvoorwaarden voor
het OV-personeel. Daarom wil de provincie niet dat inschr'rjvende vervoerders concurreren op
arbeidsvoorwaarden. ln de nieuwe concessie dienen daarom, voor al het personeel,

arbeidsvoorwaarden gel'rjk aan, of minimaal gelijkwaardig aan de CAO streekvervoer te worden
toegepast.l
Toelichtins
ln het huidige beleidskader staat het personeel slechts genoemd als 'visitekaartje voor het OV', dat
goed getraind moet zijn en ervoor moet zorgen dat reizigers een prettige reis kunnen maken. Op
arbeidsvoorwaarden en het welzijn van het personeel wordt niet ingegaan, terwijl de provincie
zichzelf in directe dienstverbanden graag ziet als goede werkgever. We willen zoveel als mogel'ljk

gelijkwaardige inschrijvingen die allen uit moeten gaan van de COA-streekvervoer. Met dit
amendement voorkomen we dat inschrijvende vervoerders, b'rj de uitvoering van hun taken, gaan
bezuinigen op personeelskosten en arbeidsvoorwaarden door oneigenl'rjke (collectieve)
a

rbeidsvoorwaa rden toepassen'
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