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Onderwerp

effecten Covid-dienstregeling op werkgelegenheid bij OV-vervoerders
Datum

5 januari 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Smeulders,

C2273790/4806777
Uw kenmerk

Bij brief van 11 december 2020, ingekomen op 14 december 2020, heeft u
namens de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 43 69

1.
Met hoeveel FTE is de werkgelegenheid bij de vervoerders die in
Brabant actief zijn sinds het begin van 2020 afgenomen?

Email

Antwoord: Navraag bij de vervoerders heeft geleerd dat de tijdelijke afschaling
van het openbaar vervoer gedurende de afgelopen maanden geen directe
invloed heeft gehad op de werkgelegenheid bij de vervoerders. Wel hebben zij
minder beroep gedaan op flexibel inzetbaar personeel. De afschaling heeft
geen invloed gehad op vaste contracten en er zijn geen gedwongen ontslagen
gevallen.

Bijlage(n)

2.
Wat is het effect van het maatregelenpakket 2021 op de
werkgelegenheid bij de vervoerders?
Antwoord: Volgens de vervoerders hebben de huidige tijdelijke maatregelen
naar verwachting geen permanente gevolgen voor de werkgelegenheid. Voor
zover nu valt te overzien, verwachten de vervoerders op basis van het huidige
niveau van afschaling dat bestaande banen behouden kunnen blijven. De
effecten van het maatregelenpakket 2021 zijn nog niet te overzien.

mschoenmaker@brabant.nl
-

3.
Heeft u de verwachting dat het maatregelenpakket 2021 ingrijpende
ontslagrondes tot gevolg kan hebben?

Datum

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2.

Ons kenmerk

5 januari 2021
C2273790/4806777

4.
Verwacht u na de Covid-crisis een toename van de OV-reizigers in
Brabant?
Antwoord: Ja, we verwachten een geleidelijke toename van reizigersaantallen
ten opzichte van de huidige aantallen.

5.
Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het wenselijk is om met oog op
de toekomst voldoende OV-personeel (met evenwichtige leeftijdsopbouw) te
behouden (met oog op toekomstige reizigersgroei na Covid-19)?
Antwoord: Ja. Als concessieverlener hebben we echter geen rol bij, inzicht in of
zeggenschap over de bedrijfsvoering van vervoerders. De vervoersbedrijven zijn
zelf verantwoordelijk voor hun personeel. Dit is vastgelegd in de geldende
concessies.

6.
Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het wenselijk is om boventallig
OV-personeel zo snel mogelijk aan het werk te krijgen op plekken waar er in de
samenleving een tekort aan arbeidskrachten is? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
welke rol kunnen de provincie en gemeenten hierin spelen?
Antwoord: Nee, omdat volgens de vervoerders er momenteel geen sprake is
van boventallig personeel. Herplaatsing is derhalve nu niet aan de orde.

7.
Bent u bereid samen met de Brabantse gemeenten te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om op een maatschappelijke verantwoorde manier
met boventallig OV-personeel om te gaan (bv. deeltijd-WW,
vroegpensioenregelingen, versnelde omscholing)?
Antwoord: Nee, zie ook ons antwoord op vraag 5 en 6.

8.
Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dergelijke maatschappelijk
wenselijke regelingen niet automatisch in het financiële belang van de
vervoerders zijn en de overheid hierop scherp dient toe te zien?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 5, 6 en 7.

9.
Zijn de vakbonden betrokken bij de maatregelen die zijn getroffen om
de OV-concessies in 2021 zonder verlies te exploiteren? Zo ja, wat is hun
standpunt over de getroffen maatregelen?
Antwoord: De vervoerders zullen vanuit hun verantwoordelijkheid als
werkgevers de vakbonden betrekken bij mogelijke gevolgen voor de
werkgelegenheid.
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10.
Bent u bereid om gedurende 2021 elk kwartaal aan PS te rapporteren
over de mutaties in de dienstregeling en de werkgelegenheid bij de vervoerders?
Zo nee, waarom niet?

Datum

Antwoord: Zoals u van ons gewend bent in de afgelopen periode informeren wij
u zodra er nieuws te melden is ten aanzien van het openbaar vervoer,
waaronder de dienstregeling, Rijksondersteuning of werkgelegenheid. Dit blijven
we uiteraard doen.
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5 januari 2021
Ons kenmerk

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

G.P.C. Mennen,
programmamanager Slimme en Groene Mobiliteit
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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