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Geacht bestuur,
In uw brief van 29 oktober 2019 geeft u aan tot een minnelijke schikking te willen komen inzake de
schadeloosstelling die gepaard gaat met de terugname van plusteken door de gemeente Schagen.
Inmiddels is er een afspraak gemaakt voor een overleg op 11 november aanstaande.
In het vervolg van de brief stelt u de gemeente Schagen in gebreke, indien zij niet - vrij vertaald - voor
12 november 2019 personeel van uw organisatie in dienst neemt. Wij betreuren deze stellingname. We
bespreken straks een schadeloosstelling voor met name personele kosten en tegelijk wenst c.q. eist u
dat personeel wordt overgenomen.
Dit leidt - en dat moet ons vooraf van het hart - tot twijfel of uw bestuur daadwerkelijk bereid is tot een
open overleg over een minnelijke schikking. Met de verdubbeling van de gewenste schadeloosstelling
zo vlak voor de onderhandelingen, komen partijen wel erg ver uit elkaar te liggen. Dat u de brief al
direct aan de leden van het Algemeen Bestuur toezond, draagt bij aan deze twijfel. Wij vermoeden
dat u hierdoor moeilijk(er) terug kunt komen op de nu ingenomen standpunten.
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Desondanks gaan wij het overleg van 11 november 2019 met open vizier en de volledige bereidheid
om tot een gedragen oplossing te komen in. Hangende dit gesprek en een eventueel vervolg hierop
kunnen en zullen wij echter niet reageren op de in gebreke stelling.

Bij beantwoording ons kenmerk vermelden.

