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Betreft: Statenvragen SP aan het college van GS over de inzet van vrijwilligers in Veendam ten 
behoeve van een OV voorziening 

Geacht College, 
Naar aanleiding van een bericht in het dagblad van het Noorden van 8 december met als kop 
"vrijwilligers rijden op bussen op lijn 271" hebben we de volgende vragen. 
1. Is het College op de hoogte van deze ontwikkeling? 
2. Vindt het College het een acceptabele ontwikkeling dat vrijwilligers worden ingezet op OV-

diensten die tot voor kort verzorgd werden door het OV bureau met de inzet van professioneel 
personeel? Zo ja, waarom? 

3. Vindt het college dat deze ontwikkeling in lijn is met de inspanningen van de heer Mare Jager, 
die als kwartiermaker in overleg met alle betrokken partijen bezig is om een model op te stellen 
voor de invulling van het Publiek Vervoer in Drenthe en Groningen? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college het eens met de mening van de FNV dat het niet gewenst is dat OV-diensten 
worden verzorgd door niet daarvoor opgeleide personen? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het college het eens met de mening van de FNV dat het onacceptabel is dat door het 
inzetten van vrijwilligers verdringing plaats vindt, doordat reguliere betaalde werkgelegenheid 
verdwijnt en wordt vervangen door de inzet van vrijwilligers? 

6. Is het College het eens met het standpunt dat de reiziger recht heeft op adequaat geschoold 
personeel bij gebruik making van het OV ? 

7. Is het College bereid om in overleg te gaan met het OV bureau en de gemeente Veendam ten 
einde te komen tot een heroverweging van de wijze waarop het OV op het traject van buslijn 
271 wordt vorm gegeven, waarbij de inzet van het college dan zou moeten zijn om in elk geval 
de verdringing van reguliere, bevoegde chauffeurs door vrijwilligers ongedaan te maken? Zo 
nee, waarom niet? 

8. Is het bij het College bekend of er op meer plaatsen in Groningen dergelijke ontwikkelingen zijn 
te venwachten en zo ja, welke? 

Met vriendelijke groeten 

Jan Wolters  

Socialistische Partij 


