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INGEKOMEN 19 JANUARI 2012
Mondelinge vragen M.E.J. Eggermont (SP) over het breken van de schoonmakersstaking door het BRU
De acties van het schoonmaakpersoneel betreffen inmiddels ook het schoonhouden van de sneltrams van het
BRU. Om de veiligheid van het tramvervoer te waarborgen, is met de vakbonden afgesproken dat het
onderhoudspersoneel gedurende de staking een aantal werkzaamheden van de schoonmakers over kan
nemen, namelijk het schoonhouden van de ramen en spiegels aan de voorkant van de trams en het bijvullen
van het zand voor de remmen.
Vanuit de vakbond is ons bevestigd dat het onderhoudspersoneel opdracht heeft gekregen om naast deze
afgesproken werkzaamheden, ook de schoonmaak van de gehele tram op zich te nemen.
Verder wordt inmiddels een uitzendbureau ingehuurd om de staking van de schoonmakers te breken, door
de avondschoonmaak van de trams over te nemen.
Door deze stakingsbrekende acties van het BRU is de kans aanwezig dat de vakbonden zich niet meer
gehouden achten om van hun kant de gemaakte afspraken na te komen. Hierdoor zou het tramvervoer
binnen afzienbare tijd geheel stil kunnen komen te liggen. De SP heeft de volgende vragen aan het college:
1.

Is het college op de hoogte van de afspraken die het BRU met de bonden heeft gemaakt over welke
werkzaamheden mogen worden overgenomen door niet-schoonmaakpersoneel?

2.

Wat vindt het college van de handelwijze van het BRU ten aanzien van de schending van de afpraken
met de vakbonden?

3.

Wat weegt voor het college zwaarder: de gemaakte afspraken met de vakbonden nakomen en daarmee
het waarborgen van de continuiteit van het tramvervoer en de naam van de overheid als betrouwbaar
bestuur, of de afspraken schenden en daarmee het risico lopen dat er een dezer dagen geen trams
meer rijden en de relatie met de bonden op het spel wordt gezet?

4.

Welke acties gaat het college – bijvoorbeeld gezamenlijk met het college van Nieuwegein ondernemen om de hierboven beschreven praktijk ongedaan te maken?

Eerder deze week was er een demonstratie van de schoonmakers van het gerechtsgebouw, vanwege het
stelselmatig schenden van diverse CAO-afspraken door schoonmaakbedrijf VLS. Dit soort voorbeelden zijn
helaas aan de orde van de dag, ook bij door de overheid ingehuurde schoonmaakbedrijven.
5.

Kan het college garanderen dat de CAO-afspraken bij de door de gemeente ingehuurde
schoonmaakbedrijven volledig worden nagekomen?

6.

Zo nee, is het college dan bereid hiernaar (steekproefsgewijs) navraag te doen bij het
schoonmaakpersoneel en de vakbeweging?

Volgens de SP is het schoonmaakwerk binnen de gemeente even belangrijk voor het functioneren van de
organisatie als bijvoorbeeld het werk van beleidsambtenaren.
7

Is het college het met de SP eens dat de rechten van het schoonmaakpersoneel beter te waarborgen
zijn als de schoonmaak rechtstreeks in gemeentelijke handen zou zijn, dus zonder aanbesteding, net
als het werk van de beleidsambtenaar?

