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Omschrijving
Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van mevrouw Özogul, navraag te 
doen in de stuurgroep over de problemen bij A-tax. Ook doet hij navraag 
naar de eigenaar van het terrein. De wethouder geeft daar terugkoppeling 
over.

Afdeling
MO

Verantwoordelijke
Vries, K.S. de

Email
ksdevries@haarlem.nl

T elefoonnummer
023-5113233

Stand van Zaken/afdoening

Problemen Atax-de Vries
Het is bekend dat er gesprekken gaande zijn tussen Atax-de Vries en de FNV. De interne bedrijfsvoering van 
de vervoerders is niet onze aangelegenheid, ook is de vervoerder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de chauffeurs en de veiligheid van de voertuigen.
De huidige problemen in de uitvoering hebben echter een weerslag op de werknemers. Mede als gevolg van 
het tekort aan chauffeurs wordt hierbij in de afgelopen periode veel van de chauffeurs gevraagd. Zo is in 
september en oktober aan chauffeurs gevraagd om extra of langer te werken. Dit gebeurt altijd in overleg 
(door vervoerders en de centrale) en altijd binnen de wettelijke voorwaarden (zoals het rijtijdenbesluit).
Vanuit de opdrachtgever en de regiecentrale wordt toegezien op de kwaliteit van de dienstverlening van de 
vervoerders. Vanuit deze toezichthoudende functie wordt in opdracht van de gemeenten een audit gedaan 
worden op de kwaliteit van de chauffeurs en op de efficiency van het planningssysteem van Connexxion. In 
dat kader zullen we ook de signalen die wij, onder andere van de SP, hebben ontvangen, meenemen in de 
kwaliteitscontrole op straat die wij gaan uitvoeren.
Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen op dit vlak als gemeenten in de gaten. Het is in het belang van de 
gemeenten dat er zoveel mogelijk chauffeurs blijven werken (er is immers al een tekort) en ook dat het 
bedrijf Atax de Vries goed blijft functioneren (zij rijden niet alleen binnen RegioRijder maar ook veel ander 
vervoer zoals leerlingen in onze regio).

Gebruik terrein
Atax-de Vries maakt gebruik van een terrein van de gemeente Haarlem om de voertuigen die ingezet worden 
voor RegoRijder te parkeren/tanken. Hetzelfde terrein wordt gebruikt door een van de andere vervoerders.
Het terrein wordt zonder aanvullende faciliteiten verhuurd. Kantoorruimte/andere faciliteiten kunnen in 
omliggende bedrijfsruimten gehuurd worden.
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