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Geacht Bestuur Regio Utrecht, 

 

Bij brief van 31 mei 2013 met het onderwerp “Zienswijze op uitbreiding formatie BRU” heeft u de 

BRU-gemeenten uitgenodigd te reageren.  

 

Zienswijze  

Wij zien als gemeente Stichtse Vecht de noodzaak tot verdere invulling van BRU-OV Regiotram, in 

dit geval door een formatieplan. Wij hebben echter twijfels bij de mate waarin vast personeel zou  

worden aangesteld en vragen ons af of het niet zinvoller zou zijn om ten dele nog enige tijd gebruik 

te maken van flexibele medewerkers. De handhaving van een flexibele schil, in ieder geval ten dele, 

maakt het mogelijk om zo nodig, taakstellend op de formatie in te grijpen. Die mogelijkheid wordt 

verminderd naarmate vast personeel wordt benoemd.  

Daarnaast hebben wij een vraag bij de genoemde besparing van € 1,2 miljoen. Het is ons duidelijk 

dat dit het verschil betreft tussen het werken met flexibele medewerkers en vaste medewerkers, 

maar wij zien graag een onderbouwing, dus een specificatie van de cijfers waarop dit bedrag is 

gebaseerd.  

Ten slotte vragen wij u of - door de financiering via de BDU-gelden - de BRU-gemeenten geen enkel 

risico lopen betreffend BRU-OV Regiotram of dat zolang de WGRplus nog bestaat de gemeenten 

een achtervang positie vervullen.    

 

Voorbehoud goedkeuring Raad  

Wij hebben begrepen dat de zienswijzen worden meegenomen met het formatieplan BRU-OV Regio-

tram dat op 2 oktober 2013 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur BRU wordt voorgelegd. De 

gemeenteraad van Stichtse Vecht vergadert op 1 oktober 2013. De uiterste datum voor zienswijzen 

is 13 september 2013. Wij dienen deze zienswijze dan ook in onder voorbehoud goedkeuring Raad.  

 

  

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 

 

 

 

gemeentesecretaris   burgemeester 
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Bij beantwoording graag ons kenmerk en datum 
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03 september 2013 
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