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9
5. Bedrijfsvoering

Onderwerp
Aanwijs vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur
Bijlagen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. Als leden van het Georganiseerd Overleg aan te wijzen mevrouw J. Wouda-Majoor,
mevrouw H. Hof en de heer G. Kremer, en als plaatsvervangende leden
respectievelijk de heer B. de Nijs, mevrouw J.G. de Jonge en de heer K.L. Wierenga
Inleiding
Met de beëindiging van de zittingsperiode van het vorige algemeen bestuur is ook de zittingsperiode
van de leden het Georganiseerd Overleg afgelopen.
Vertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg (GO)
Het Georganiseerd Overleg (tussen het waterschap als werkgever en de vakbonden) bespreekt
rechtspositionele aangelegenheden van ambtenaren en personeelsbeleid voor zover daarin niet door
het Landelijk Arbeidsvoorwaarden Overleg Waterschappen (LAWA) is voorzien.
In de DB vergadering van 14 mei 2019 heeft het Dagelijks Bestuur uit zijn midden de voorzitter (de
heer L.P. Middel) en diens plaatsvervanger (de heer E.J. Luitjens) aangewezen als voorzitter
respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van het Georganiseerd Overleg. Daarnaast wijst het
algemeen bestuur uit zijn midden drie leden en hun plaatsvervangers aan als vertegenwoordiging
namens de werkgever. De aanwijzing geschiedt voor de duur van de resterende bestuursperiode
(tenzij een vertegenwoordiger tussentijds ophoudt lid te zijn van het algemeen of dagelijks bestuur).
Het GO komt normaal gesproken niet frequent bijeen, de frequentie hangt af van de ontwikkelingen
op rechtspositioneel gebied. De verwachting is dat het GO in 2019 enkele keren bijeen zal komen.
Beoogd effect
Voorzien in de bestuurlijke vertegenwoordiging van het waterschap in het Georganiseerd Overleg
tussen het waterschap als werkgever en de vakbonden.
Argumenten
1.1 De periode van aanwijs is verstreken
De zittingsperiode van het (voorgaande) algemeen bestuur is verstreken. Het aanwijzen van de
vertegenwoordigers moet daarom opnieuw geschieden.
Risico’s & Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Niet van toepassing.

Communicatie
Via de besluitenlijst van het AB.
Uitvoering
De betreffende organisaties worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanwijs van de
bestuursleden, de aangewezen bestuurders ontvangen hiervan een afschrift.

