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Vragen van de statenleden  Ralph van Hertum en Bayram Erbisim (Partij van de Arbeid) inge-
volge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 230. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake arbeidsvoorwaarden 
buschauffeurs Connexxion  
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 11 januari 2018)  

1. Is er bij de huidige concessieverlening 
rekening gehouden met de arbeidsom-
standigheden waaronder het perso-
neel van het gegunde bedrijf zouden 
komen te werken?  
Zo nee, waarom niet? 
 

1. Nee. Inschrijvingen zijn niet getoetst op  
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor het personeel. Deze zijn immers vast-
gelegd in de voor openbaarvervoerbedrij-
ven geldende CAO.    
  

2.  Zijn vakbonden betrokken geweest bij 
het opstellen van de huidige conces-
sie?  
Zo nee, bent u het met ons eens dat 
dit bij een volgende concessieverle-
ning verstandig is om wel te doen? 
 

2. Nee. Er is wel een briefwisseling geweest 
over het beleid ten aanzien van de inzet 
van buurtbussen. 
Nee, omdat de arbeidsvoorwaarden wor-
den vastgelegd in een CAO, die openbaar-
vervoerbedrijven periodiek overeenkomen 
met hun werknemers. 
  

3. Bent u het met ons eens dat bij de 
aanbesteding kwaliteit in plaats van 
prijs leidend dient te zijn?  
Zo nee, waarom niet? 
 

3. Deze vraag is in zijn algemeenheid niet te 
beantwoorden. In 2014 is de busconcessie  
gegund op basis van de Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving. Inschrijvin-
gen zijn daarbij conform het bestek deels 
kwantitiatief en deel kwalitatief beoordeeld. 
 

4. Gaat u bij een volgende concessie-
verlening naast aandacht voor de  
kwaliteit voor de reizigers ook aan-
dacht besteden aan de kwaliteit van de  
arbeidsomstandigheden?  
Zo nee, waarom niet? 

4. Bij een aanbesteding kan in algemene zin 
worden aangegeven dat de onderneming 
beleid en werkwijze ten aanzien van kwali-
teits-, milieu- en arbozorg moet hebben ge-
regeld.  
In dit geval ligt dat minder voor de hand, 
ervan uitgaande dat de arbeidsvoorwaar-
den dan nog steeds in de CAO worden 
vastgelegd. 
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Namens de fractie van Partij van de Arbeid, 
 

Gedeputeerde Staten, 
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