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Aan:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
Provinciehuis Zwolle.
Vriezenveen, 14-03-2020

Op 3 maart j.l. ontvingen wij een brief over de subsidieverlening voor 2020 aan onze Vereniging
ROCOV Overijssel. Deze brief hebben wij met verbazing gelezen. Daarom willen wij middels dit
schrijven een aantal punten van ons verzoek tot het verlenen van subsidie verduidelijken. Dat willen
wij tevens ook nog gaarne in een persoonlijk gesprek doen. Wij zullen, indien dit niet tot het door ons
gewenste resultaat leidt, overgaan tot het indienen van een bezwaarschrift bij uw team Juridische
Zaken.
Bestuurlijk Overleg
Op 4 december 2019 heeft ons bestuur gesproken met gedeputeerde de heer B. Boerman en
mevrouw G. Vogel, onze contactpersoon. In dit gesprek zijn een drietal punten aan de orde gesteld.
Wij dachten na afloop van dat gesprek dat we deze punten voldoende toegelicht hadden. Echter van
de kant van de provincie waren er nog vragen over de werkzaamheden van de onafhankelijk
voorzitter en onafhankelijk secretaris. Wij hebben u op 14 januari j.l. de betreffende urenstaten
waarin de werkzaamheden staan beschreven doen toekomen. We zijn in de veronderstelling geweest
u daarmede voldoende inzicht te hebben gegeven. Een aanvullende vraag betrof het mandaat van de
voorzitter van het ROCOV-overleg. De leden van het ROCOV-overleg hebben eerder met algemene
stemmen, op voorstel van het bestuur, de voorzitter van het ROCOV-overleg het mandaat gegeven
adviesaanvragen te ondertekenen.
Tot slot zijn doel, resultaat en meerwaarde van de inspanningen van ROCOV Overijssel in het gesprek
van 4 december 2019 ter sprake gekomen. Regelmatig hebben wij, ook in het afgelopen jaar, zowel
ambtelijk als bestuurlijk, contact gehad met medewerkers van de provincie Overijssel. Wij denken en
praten mee over aangelegenheden betreffende het Openbaar Vervoer. Wij doen dit vanuit het
oogpunt van de reiziger. Wij zien onze organisatie als een deel van de elkaar versterkende driehoek
concessieverlener-concessiehouder-reiziger. ROCOV Overijssel heeft een onafhankelijke rol in het
proces om te komen tot optimalisatie van het Openbaar Vervoer. Wij hebben ons in de positie van
de reiziger altijd gewaardeerd gevoeld, zowel door de provincie als door de vervoerders.
Kennismakingsgesprek.
Op 5 februari j.l. is er een gesprek geweest tussen de voorzitter van onze vereniging de heer jhr.mr.
J.O.R. Alberda van Ekenstein en de teamleider mobiliteit heer drs. K.M. ten Heggeler en onze
contactpersoon mevrouw G. Vogel. In dit gesprek zijn zaken besproken die nog een nadere
toelichting behoefden. De heer Alberda van Ekenstein meende de onduidelijkheden te hebben
weggenomen.
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In uw brief van 26 februari j.l. geeft u aan dat op basis van artikel 10.4 uit het op 21 december 2018
gesloten convenant slechts sprake kan zijn van het toekennen van vrijwilligersvergoedingen door
onze vereniging. Voor de totstandkoming van dit convenant is er in overleg met uw ambtenaren op
26 oktober en 2 november 2018 op basis van het op 26 juni 2018 verschenen rapport “De missie en
organisatie van het nieuwe ROCOV Overijssel” (Opgesteld door het door u ingehuurde
onderzoeksbureau Tridée) afgesproken dat de onafhankelijk voorzitter en de onafhankelijke
secretaris betaald zouden worden voor de gewerkte uren. Deze personen zijn geen lid van het
bestuur van onze vereniging. Er is evenwel ook geen sprake van een arbeidsrelatie. De onafhankelijke
voorzitter mevrouw drs. E.F.M. Pot dient haar declaraties als zzp’er in. De onafhankelijke secretaris
de heer mr. C. van Ramshorst is vanuit de gemeente Hardenberg gedetacheerd. Beide genoemde
personen hebben in 2018 formeel op deze functie gesolliciteerd. Dit met medeweten en instemming
van betrokken ambtenaren. In artikel 10.5 van het convenant wordt een provinciale bijdrage
genoemd van maximaal € 114.000 per jaar bij aanvang en jaarlijks aangepast o.b.v. de HICP-index.
In uw brief van 26 februari j.l. wordt ook een opmerking over de website van onze vereniging
gemaakt. Wij zijn het met u eens dat ROCOV Overijssel de koepelorganisatie is welke de meningen
van de aangesloten belangenorganisaties tot een zo mogelijk eensluidend advies bundelt. Het is ons
niet duidelijk dat de website iets anders doet vermoeden. Wij staan open voor overleg om tot een
eventuele verbetering te komen.
Wij vragen u dringend ons de gelegenheid te geven om in een persoonlijk gesprek te komen tot een
oplossing voor de problemen waarmee wij nu geconfronteerd worden.
Mevrouw Pot, onafhankelijk voorzitter van het ROCOV-overleg, zal in de komende dagen contact met
u opnemen.
Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

drs. A.M. Willigenburg, secretaris

Vereniging ROCOV Overijssel
Secr. drs. A.M. Willigenburg
Ploeg 24
7671 NE Vriezenveen
T 0546-860973
M 06-51359390
E a.m.willigenburg@planet.nl

www.rocovoverijssel.nl
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