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Het akkoord van HTM en Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De gemoederen van het personeel van HTM is afgelopen dagen flink bezig gehouden door de
onderhandelingen met Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) die dreigden vast te lopen.
Gelukkig is dit verleden tijd en ligt er een akkoord over de concessie. Om dit akkoord te bereiken
moest men wel oud-minister Pieter Winsemius als bemiddelaar van stal halen. Wat een kwaliteiten
moet deze man wel niet hebben om het nieuwe akkoord eruit te slepen.
De HTM dreigde met bezuinigingen te worden geconfronteerd waarbij de voorzitter van de OR,
Leo Donk zich afvroeg hoe een grote bezuiniging zou kunnen worden overbrugd zonder dat banen
en arbeidsvoorwaarden in het geding zouden komen. Maar hij vreesde ook dat reizigers de dupe
zouden worden van de zuinige Metropoolregio. De zorgen van Leo Donk zijn nu verleden tijd en hij
kan nu net zoals het overige personeel van de HTM weer rustig slapen. De komende 10 jaar
hoeven zij zich geen zorgen meer te maken over bezuinigingen of toch wel? Wat het akkoord
inhoud is voor ons nog geheim. De gemeenteraad wordt pas volgende week hierover ingelicht. De
discussie ging met name over de hoge eisen die Metropoolregio stelt aan het vervoersbedrijf. Het
lijkt mij legitiem dat er hoge eisen worden gesteld aan de vervoerskwaliteit. Immers,
metropoolregio heeft o.a. als ambitie het verbinden van kwaliteiten, ze staan voor verbeteren van
de bereikbaarheid en bevorderen van het vestigingsklimaat. Het programma van eisen bestaat uit
131 pagina’s. Kennelijk valt er nog veel te verbeteren door het vervoersbedrijf. Mag ik aannemen
dat HTM een redelijke tijd voor het aanbrengen van verbeteringen krijgt? Volgende week weten
we meer.

Radio, Elke zaterdag live op Den Haag Totaal kabelfrequentie 106.8 FM .
Televisie, Elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV kanaal 45 van Ziggo
of digitaal kanaal 40.en Cayway kanaal 12
Studio: Joan Blasiusstraat 100 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

