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Zeer geachte gemeenteraadsleden en colleges, 

Bijgaand treft u ter informatie een reactie van de Ondernemingsraad Haaglanden op het 
'Zienswijze document vorming MRDH' gericht aan de Directie van het Stadsgewest Haaglanden. 

Wij zijn van mening dat onze reactie ook voor uw organisatie van belang kan zijn voor de vorming 
van uw standpunt over de nieuw te vormen Metropoolorganisatie. De inhoud van het Zienswijze 
document gaat namelijk op diverse punten voorbij aan ondermeer de aanwezige kwaliteit en 
rechten van het huidige onafhankelijke regiopersoneel. 

De Ondernemingsraad Haaglanden is op inhoudelijke gronden niet tegen de vorming van een 
nieuwe metropoolorganisatie. Wel willen wij dat de overgang daar naartoe gebeurd op de juiste 
gronden. Wij hopen dat onze bijgaande reactie u kan ondersteunen bij het formuleren van uw 
standpunt ten aanzien van het zienswijze document. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

Hoogachtend, 

Drs. E.A. Jellema 
Wnd. Voorzitter OR Haaglanden 
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MRDH M R D H 

Geachte mevrouw Stein, 

De Ondernemingsraad Haaglanden heeft het Zienswijze document van 1 mei 2012 betreffende de 
vorming van de MRDH bestudeerd. Op zich is de OR niet tegen vorming van een metropool op 
inhoudelijke gronden. Echter omdat de inhoud van het document op diverse punten voorbij gaat 
aan het belang van het personeel van het Stadsgewest Haaglanden, achten wij het onze plicht een 
aantal zaken onder de aandacht van de Directie te brengen. 

Kritische reacties gemeenten 
Allereerst willen wij wijzen op de veelal kritische reacties van de inliggende gemeenten van de 
regio's Rotterdam en Haaglanden over de metropoolvorming. De kritiek concentreert zich vooral 
op nut en noodzaak van een nieuwe organisatievorm, terwijl het grootste deel van de taken door 
de WGR+-regio's nu al naar tevredenheid van de gemeenten wordt uitgevoerd. Het zienswijze 
document geeft niet concreet aan waaruit een wezenlijke kwaliteitsprong Van Regio's naar 
Metropool' bestaat. Alléén schaalvergroting en het instellen van een enkel nieuw aandachtsveld 
bieden onvoldoende aanleiding voor een forse reorganisatie en is op zichzelf genomen ook geen 
garantie voor verbetering van kwaliteit. Er zijn ook andere middelen dan een reorganisatie om 
samenwerking tussen de regio's te intensiveren en de synergie te vergroten. 

'Mens volgt taak' 
De OR ziet zich genoodzaakt haar ernstige zorg en teleurstelling uit te spreken over het feit dat 
het zienswijzedocument op geen enkele wijze verwoordt dat personeel van het Stadsgewest 
Haaglanden een plaats zal vinden in het ambtelijke apparaat van de MRDH. Integendeel, in het 
document en de bijgevoegde 'proeve van een gemeenschappelijke regeling' wordt uitsluitend 
gesproken over ondersteuning door en het zoveel mogelijk gebruik maken van kennis, expertise 
en medewerkers van de 24 gemeenten. Gezien het hoge ambitieniveau van de MRDH is het 
vreemd dat de door de regio's opgebouwde kennis en expertise met betrekking tot het regionale 
beleid niet wordt gewaarborgd. 
Dit gegeven baart ons grote zorgen. Als ondernemingsraad houden wij vast aan het 'mens-volgt-
taakprincipe'. Verder merken wij op dat het sociaal statuut van het Stadsgewest Haaglanden van 
1995 te allen tijde blijft gelden voor het gehele personeel van Haaglanden. 
Ook het vasthouden aan een kleine ambtelijke organisatie strookt niet met de ambities zoals 
vermeld in de zienswijze. Immers ambities worden voorop gesteld en de organisatie is een 



afgeleide. Nu vormen de kosten het uitgangspunt in plaats van de ambities. Onzes inziens dient 
daarbij ook rekening te worden gehouden met de kostenopbouw van nieuw benodigde kennis en 
expertise. 

Onafhankelijkheid en objectiviteit 
Op deze manier gesteld wekt het de indruk dat in de huidige situatie sprake is van onvoldoende 
kennis en expertise bij het Stadsgewest. Dit doet in onze ogen absoluut geen recht aan de 
werkelijke kwaliteit van het zittende personeel; in diverse reacties van inliggende gemeenten op 
het zienswijze document wordt dit ook zo verwoord. De inbreng van medewerkers van Haaglanden 
in regionale kwesties wordt veelal gezien als deskundig, objectief en onpartijdig. Juist door goed 
gekwalificeerd en onafhankelijk personeel in te zetten -zoals thans het geval is- bestaat een 
situatie van checks and balances, waarin ook de kleinere gemeenten binnen de regio zich gehoord 
en goed vertegenwoordigd weten. 

Goed werkgeverschap 
Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap verwachten wij dat het Stadsgewest er zorg voor 
draagt dat het medezegschapstraject ruim wordt ingepast binnen het reorganisatietraject. 
Daarnaast dient de werkgever tijdig vorm te geven aan een nog een op te stellen sociaal plan in 
nauw overleg met het Georganiseerd Overleg. 

Frictiekosten 
Behalve vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is er ook een groot financieel belang 
gemoeid met een zorgvuldige overgang van personeel van het Stadsgewest naar de 
metropoolregio. Door zoveel mogelijk personeel perspectief te bieden binnen de metropoolregio 
worden onnodige frictiekosten vermeden. 
Vanuit welbegrepen eigenbelang is dit ook een belangrijk punt voor de gemeenten. Immers, zij 
draaien collectief op voor reorganisatiekosten bij Haaglanden. Worden die kosten beperkt, dan 
hoeft ook minder beroep te worden gedaan op het weerstandsvermogen van het Stadsgewest en 
onderliggende gemeenten. 

Wij vinden het als OR Haaglanden merkwaardig dat wij als Stadsgewest Haaglanden meewerken 
aan de oprichting van de metropoolregio ter vervanging van twee goed functioneerde WGR+ -
regio's, waarbij tot op heden geen aandacht wordt besteed aan het behouden van de opgebouwde 
regionale kennis en expertise. Wij vragen u dan ook om bovenstaande punten in te brengen 
binnen het MRDH proces. 

Namens de OR Haaglanden, 

Drs. E.A. Jellema, 
Waarnemend voorzitter OR Haaglanden 
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