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Voorstel
In te stemmen met:
1. Aanwijzen voorzitter bestuur BVO ICT NML en vaststellen reglement van orde.
2. Mandatering bevoegdheden naar manager ICT NML en de aanstelling van een interim
manager ICT NML.

3. Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg (inclusief mandatering decentrale
arbeidsvoorwaarden).

Inleiding
In de raadsvergadering van 19 december 2Ot7 (RI-17-00332) is akkoord gegaan met het
oprichten van de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg met de
gemeenten Nederweert, Roermond, Venlo en Weert per 1 januari 2018 in de vorm van
een bedrijfsvoeringorganisatie (BVO). De totstandkoming van deze BVO gaat langs 2
sporen:
. Spoor 1: oprichting lege BVO
. Spoor 2: inrichting van de BVO en plaatsing medewerkers
Spoor 1 is per

l

januari 2018 afgerond. Spoor 2loopt nu.

Als eerste stap wordt een aantal beslissingen van het Bestuur van de BVO ICT NML
gevraagd, waarvoor mandatering van de colleges van B&W van de vier deelnemende
gemeenten nodig is.

Beoogd effect/doel
Het bestuur in staat stellen inhoud te geven aan Spoor 2 van de vorming van de BVO ICT
NML.
Weert,

S

B

w

w

W

PS

GG

MvdH

Èt

ry

f-'t

1 februari 2018

De di

,"rr"u?

akkoord

'.1
bespreken

@

I

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:
tr

¿z/+**.ooro

!
¡

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeu¡llehouder
Anders, nl.:

Beslissing

Nummer

!

Niet akkoord
Gewijzigde versie

l0

n A-stuk

n
û

B-stuk
C-stuk
De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina

1

Argumenten
1.1 Noodzakelijk voor de uitvoering van spoor 2.

In de eerste vergadering van het bestuur van de BVO ICT NML wordt een voorzitter van
het bestuur aangewezen en een Reglement van Orde vastgesteld. Het juridisch
oprichtingsdocument van de BVO (gr samenwerking BVO juridisch) geeft in de artikelen
en 7 t/m 13 de kaders voor het voorzitterschap en voor het Reglement van Orde. Dit
juridische document is vastgesteld in Spoor 1 voor de oprichting van de BVO.
Via het gevraagde besluit wordt de voorzitter van het bestuur van de lichte
gemeenschappelijke regeling ICTNML aangewezen als voorzitter van het bestuur van de
BVO ICT NML. De uitwerking is vastgelegd in het Reglement van Orde bestuur BVO ICT

1

NML.

2.t

De functionaris met de hoogste rang in de organisatie: de manager ICT NML kan

de doorontwikkeling van de BVO ICT NML verder vormgeven.

In de aanloop naar een bedrijfsvoeringsorganisatie is een toekomstbestendige
organisatiestructuur opgezet. Deze is opgenomen in het inrichtingsplan, die de
dienstverlening en ontwikkeling van toekomstige dienstverlening optimaal kan
ondersteunen. De structuur is gebaseerd op de vastgestelde visie van ICT NLM 2.0. De
inrichting sluit aan bij de producten en diensten die de organisatie levert en mogelijk zal
gaan leveren bij de voorziene doorontwikkeling van ICT NML. Het inrichtingsplan volgt een
separaat besluitvormingstraject die door de manager ICT NML wordt opgepakt.

2.2

Slagvaardigheidwordtvergroot

Voor een slagvaardige en flexibele organisatie is het noodzakelijk dat het bestuur een
aantal bevoegdheden mandateerL naar de manager ICT NML. In het mandaatbesluit wordt
geregeld dat de manager ICT NML binnen de vastgestelde begroting overeenkomsten kan
aangaan.

2.3

Borging continuiteit díenstverlening en vooftgang inrichting BVO.

De interim manager van ICTNML kan met deze aanwijzing door het bestuur verder met
het inrichten van de BVO en is de continuiteit in dienstverlening en de voortgang van de
inrichting van de BVO gewaarborgd.

3.1

Efficiënter overleg door de uitbreiding van de regeling Bijzonder Georganiseerd

Overleg.
Het traject van overgang van de medewerkers van de deelnemende gemeenten naar de
BVO loopt. Er is een inrichtingsplan gemaakt, een sociaal plan en een was-wordt lijst. Om
het sociaal plan te kunnen vaststellen dient een Georganiseerd Overleg ingesteld te
worden. In overleg is besloten tot het vormen van een Bijzonder Georganiseerd Overleg.
Om efficiënt te overleggen kunnen deze onderwerpen door de onderscheidenlijke colleges
van B&W aan het bestuur van de BVO ICT NML gemandateerd worden door in te stemmen
met bijgevoegde uitbreiding van de regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg. De
uitbreiding betreft artikel 5,lid 2 sub c. Waar eerst sociaal plan stond is dit uitgebreid
met:" het sociaal plan ICT-NML, inclusief overgangsrecht, garanties en afkoop
arbeidsvoorwaarden door de latende organisaties". Op deze wijze worden alle elementen
van het sociaal plan op één tafel besproken.
Het sociaal plan bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een bijlage per deelnemende
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gemeente. De bijlage per gemeente dient met de vakbondsvertegenwoordigers van de
betreffende latende gemeente en de colleges van B&W van de betreffende gemeenten in
het eigen GO besproken te worden.

Kanttekeningen en risico's
n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Zijn reeds geborgd bij de oprichting van de BVO ICT NML.

Uitvoering/evaluatie
Het bestuur van de BVO ICTNML voert de gevraagde besluiten uit en rapporteert over
Com

municatie/ participatie

De betrokken overlegorganen zijn hierin gekend.

Overleg gevoerd met
Intern:
Afdeling D&I: Gerard van der Hoeven.
Extern:

Bijlagen:

L.
2.
3.

Reglement van Orde bestuur BVO ICT NML
Mandaatbesluit ICT Noord- en Midden-Limburg 2018
Regeling bijzonder georganiseerd overleg (BGO)
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Reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML

Artikel

l:

Begripsbepaling

Het onderhavig reglement is gebaseerd op het bepaalde is de gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoering ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML).

Artikel 2 Frequentie van de vergadering
Het bestuur stelt jaarlijks een schema op voor de te houden vergaderingen met een minimum van vier maal
per jaar.

Artikel 3 De voorzitter en de secretaris

1.

De voorzitter is belast met:

Voorbereiding van devergadering
Het leiden van de vergadering;
Het handhaven van de orde in de vergadering;
Het doen naleven van de regeling;
Hetgeen dit reglement en de regeling hem verder opdraagt.

z

De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris. De directeur
secretaris.

/

manager ICT NML treedt op als

Artikel 4 Voorstellen en agenda

1.
Z
3

De vooaitterstelt de agenda in overleg metde secretaris op. Dete behandelen voorstellen
worden schriftelijk aan het bestuurvoorgelegd.
Zowel bestuursleden als de manager ICT NML kunnen onderwerpen voordragen voor
plaatsing op de agenda.
De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda en de bijbehorende stukken ten minste één
week voorafgaande aan de vergadering aan de bestuursleden worden toegezonden.

Artikel 5Verslaglegging

1.
Z

3
4.

De secretaris draagt zo spoedig mogelijk na de vergadering zorg voor een verslag van de
vergadering.
Het verslag bevat ten minste:
a. de namen van de aanwezige leden;
b. de namen van de afwezige leden;
c. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;
d. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
e. een formulering van de door het bestuur genomen besluiten.
Het verslag wordt door het bestuur in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
Het verslag van de vergaderingen is niet openbaar, tenzij het bestuur anders heeft bepaald.

Artikel 6 lnwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking door plaatsing op de website van de
bedrijfsvoeringsorganisatie danwel de gemeente(n).
Vastgesteld in de vergadering van ÞÃn¡,il

Namens hetbestuur

)OfiXX

Voozitter ICT NML

Mandaatbesluit ICT Noord- en Midden-Limburg 2018

Het bestuur en de voorzitter van de ICT Noord- en Midden-Limburg (lCT NML),
ieder voor zovet het zijn bevoegdheid betreft,
gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg;
besluiten vast te stellen
het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging ICT Noord- en Midden-Limburg 2018
(Mandaatbesluit ICT NML 2018)

Artikel

I

Begripsbepalingen

1. ICT NML: het openbaar lichaam ICT Noord- en Midden-Limburg, bedoeld in artikel 2 van
de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg;
2. bestuur: het bestuur van de ICT NML, bedoeld in artikel 7 van de gemeenschappelijke
regeling ICT Noord- en Midden-Limburg;
3. voorzitter: de voorzitter van de ICT NML, bedoeld in artikel 12 van de
gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg;
4. directeur / manager ICT NML: de directeur / manager ICT NML, bedoeld in artikel 17 van
de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg;
5. mandaat: de bevoegdheid om namens het bestuur of de voorzitter besluiten te nemen;
6. volmacht: de bevoegdheid om namens het bestuur of de voorzitter privaatrechtelijke
rechtshandelingen te verrichten;
7. machtiging: de bevoegdheid om namens het bestuur of de voorzitter feitelijke
8.

handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandelíng zijn;
medewerker: degene die door of vanwege de ICT NML is aangesteld..

Artikel

1.
2.
3.

2

Mandaat, volmacht en machtiging

Het bestuur en de voorzitter verlenen mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur
van ICT NML overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht- en
machtigingslijst.
De directeur is bevoegd voor de aangelegenheden in het eerste lid schriftelijk
rechtstreeks ondermandaat, subvolmacht en submachtiging te verlenen aan de
medewerkers van ICT NML, tenzij dit in de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht
en machtigingslijst uitdrukkelijk niet is toegestaan.
Onder de uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden wordt mede
verstaan het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de gemandateerde
bevoegdheden alsmede het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten
van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel

3

Instructies

1. De uitoefening van bevoegdheden in (onder)mandaat
2.
3.

of (onder)volmacht, verleend bij of
krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies
per geval of in algemene zin.
De uitoefening van bevoegdheden in (onder)mandaat of (onder)volmacht, verleend bij of
krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de door het bestuur van ICT NML
vastgestelde begroting en voor zover in die begroting voor de betreffende
rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen.
Van een gegeven mandaat of volmacht wordt geen gebruik gemaakt in de navolgende
gevallen:
a. aan het te nemen besluit zijn financiële risico's verbonden;
b. het bestuur of de voorzitter daartoe de wens te kennen geeft;
c. het besluit de (onder)mandataris zelf betreft;
d. de uitoefening van de bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor ICT NML.

Artikel

4

Onvoorziene en spoedeisende omstandigheden

ln onvoorziene en spoedeisende omstandigheden, waarin onvenruijld handelen geboden is,
handelt de gemandateerde in de geest van dit besluit.

Artikel

5

Informatieplicht

De directeur stelt het bestuur en/of de voorzitter actief in kennis van de krachtens
(onder)mandaat, (onder)volmacht of (sub)machtiging te nemen of reeds genomen besluiten
waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het bestuur en/of de voorzitter van
belang is.

Artikel

6

Ondertekening

Het krachtens (onder)mandaat of (sub)volmacht ondertekenen geschiedt als volgt:
Het Bestuur van ICT NML,
namens dezen,
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
OF
De voorzitter van ICT NML,

namens deze,
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)

Artikel 7 Vervanging
lngeval van afiryezigheid van de directeur / manager ICT NML, aan wie bij of krachtens dit
besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger
uitgeoefend.

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke
regeling.
2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.
3. Dit besluit wordt aangehaald als het "Mandaatbesluit ICT NML 2018".
Aldus besloten door het bestuur en de voorzitter van ICT NML op .., 2018,

De voorzitter,

De directeur,

MAN DAAT., VOLMACHT. EN MACHTIGINGSLIJST

NR.

1

2

BEVOEGDHEID

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING

Tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de ICT NML
te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet
gemeenschappelijke regel i ngen.
Te besluiten namens ICT NML of het bestuur
rechtsgedi ngen, bezwaarp roced u res of ad m ni stratief
beroepsprocedures te voeren of handelingen ter
voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het bestuur,
voor zover het het aangaat, in voorkomende gevallen
anders beslist.
i

3

Het vertegenwoordigen van ICT NML in en buiten rechte,
voor zover het het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen en andere rechtshandelingen betreft,
waartoe door of namens het bestuur is besloten.

Niet toegestaan

Voorstel
Regeling bijzonder georganiseerd overleg (BGO)
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Weert, Roermond,

Nedenreert en Venlo;
overuegende dat het, in het kader van de voorbereiding van de oprichting van de
bedrijfsvoeringorganisatie ICT NML, gewenst is om te komen tot een vorm van bijzonder
georganiseerd overleg (BGO) waarin betrokken werkgevers en organisaties zijn
vertegenwoordigd;
overwegende dat voor de vaststelling van onder meer het toepassingsbereik, de
samenstelling, taakstelling en werkwijze van het BGO, regels moeten worden vastgesteld;
gehoord de commissies voor het Georganiseerd Overleg;
gelet op de bepalingen van:
de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering organisatie ICT

NM

L;

hoofdstuk 12van de CAR/UWO;
de Wet op de ondernemingsraden, in het bijzonder artikel

25tlm 27;

BESLUITEN:
over te gaan tot het instellen van een commissíe voor bijzonder georganiseerd overleg voor
de gemeenten Weert, Roermond, Nederweert en Venlo;
vast te stellen de: Regeling bijzonder georganiseerd overleg (BGO)
"REGELING BIJZONDER GEORGANISEERD OVERLEG"
Hoofdstuk
Artikel

I

Algemene bepalingen

I Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
commissie: de commissie voor bijzonder georganiseerd overleg (BGO);
medewerker: de medewerker in de zin van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR/UWO en
de medewerker met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde
tijd is afgesloten en werkzaam is op een functie waarop de organisatiewijziging van
toepassing is;
organisaties: de in de gemeenten Venlo, Weert, Nederweert en Roermond werkende
vakorganisatie van overheidspersoneel, die op basis van de richtlijnen van de SER als
representatief zijn aan te merken, vertegenwoordigd in de commissie voor georganiseerd
overleg, te weten:

a.
b.

c.

d.
e.

-

FNV Overheid;

CNV Publieke Zaak
BGO-leden: de vertegenwoordigingen van werkgeverszijde en werknemerszijde, zoals
samengesteld volgens artikel 2;
werkgeversvertegenwoordiging: de door het bestuur van de ICT NML en de colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en Venlo
aa ngewezen vertegenwoord i gers;

f.
g.
h.

werknemersvertegenwoordig¡ng: de door de organisaties aangewezen
vertegenwoordigers;
Advies- en Arbitragecommissie: de Advies- en Arbitragecommissie als bedoeld in
hoofdstuk l2 CAR/UWO;
latende organisatie: organisatie van waaruit medewerkers worden aangewezen hun taken
te volgen naar de ICT-NML.

Hoofdstuk 2 Samenstel li ng
Artikel 2 Werkgevers- en werknemersdelegatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De commissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de werkgever en een
vertegenwoordiging van de werknemers.
Voor de vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders en het bestuur
ICT NML wijst de werkgever maximaal drie vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan.
Deze vertegenwoordíging heeft mandaat om het overleg te voeren en een principeakkoord of
een onderhandelingsresultaat als bedoeld in artikel 5, lid 2 te bereiken.
Voor de vertegenwoordiging van de organisaties wijzen de organisaties ieder voor zich per
gemeente een lid aan met een maximum van drie leden per gemeente. De organisaties wijzen
ook plaatsvervangers aan.
Leden van de werkgeversvertegenwoordiging respectievelijk hun plaatsvervangers houden op
dit te zijn zodra zij geen lid meer zijn van het bestuur c.q. het college namens wie deze zijn
aangewezen. Zo spoedig mogelijk vindt vanuit het betreffende bestuur c.q. het college een
nieuwe aanwijzing plaats.

Leden van de werknemersvertegenwoordiging of hun plaatsvervangers houden op dit te zijn

zodra z¡ geen werknemer meer zijn bij de deelnemende partij, dan wel geen lid of
vertegenwoordiger meer zijn van een van de organisaties. ln deze gevallen wordt zo spoedig
mogelijk een opvolger aangewezen.
De aangewezen leden van de organisaties kunnen zich laten bijstaan door
vakbondsbestuurders. Deze vakbondsbestuurders kunnen aan de beraadslagingen
deelnemen, maar hebben geen stemrecht
De voorzitter van de commissie alsmede diens plaatsvervanger wordt aangewezen door de
werkgever.

Artikel 3 Aanwijzing
De aanwijzing als bedoeld in artikel2, leden 2 en 3, vindt zo spoedig mogelijk plaats

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning
De werkgever wijst een administratief ondersteuner van de commissie aan, alsmede diens

plaatsvervanger. Zo nodig stelt de werkgever verder personeel voor het secretariaat en adviseurs ter
beschikking. De administratief ondersteuner en adviseurs hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk

3

Taak en bevoegdheden

Artikel 5 Onderwerpen van overleg

1.

2.

De commissie voert overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de
rechtstoestand van de betrokken medewerkers met inbegrip van de algemene regels volgens
welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voor zover dit verband houdt met de
uitvoering van de samenwerking en niet behoort tot de aangelegenheden waarover de
ondernemingsraden van de gemeenten advies- of instemmingsrecht hebben.
Onder de in lid 1 bedoelde aangelegenheden dienen onder meer te worden verstaan:
a. de oprichting van het BGO ICT-NML;
b. het vaststellen van de arbeidsvoonryaarden van ICT-NML;
c. het sociaal plan ICT-NML, inclusief overgangsrecht, garanties en afkoop
arbeidsvoorwaarden door de latende organisaties.

Artikel 6 Werkwijze en besluitvorming
1. Nadat partijen een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over ondenruerpen als bedoeld in
artikel 5, leggen zij dit aan hun respectievelijke achterbannen voor. Bij de totstandkoming van
het onderhandelingsresultaat worden afspraken gemaakt over de termijnen van raadpleging
van de achterban.
2. lndien bij raadpleging van de achterbannen blijkt, dat het onderhandelingsresultaat bij één of
beide partijen niet acceptabel is, worden de onderhandelingen heropend.
3. lndien beide partijen instemmen met het onderhandelingsresultaat, wordt dit aangeduid als
onderhandelingsakkoord. Zodra een onderhandelingsresultaat is omgezet in een
onderhandelingsakkoord, brengen partüen dit ter kennis aan hun achterban. Tevens wordt het
akkoord voorgelegd aan de werkgever en het bestuur van ICT NML voor formele vaststelling.
Artikel 7 Taakafbakening BGO en OR-en
Uitgangspunt in de verhouding en taakafbakening tussen het BGO en de OR-en is dat één onderwerp
in principe op één overlegtafel wordt besproken en daarover wordt besloten.
ln artikel 27 lid 3 van de WOR is geregeld dat de in artikel 27 lid 1 van de WOR bedoelde instemming

niet is vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is
geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoonruaarden vastgesteld
door een publiekrechtelijk orgaan.
Artikel 8 Overeenstemming
Besluiten met betrekking tot onderwerpen, bedoeld in artikel 5 worden door de werkgever niet
genomen voordat daarover in de commissie overeenstemming is bereikt.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen
Artikel 9 Data vergaderingen

1. De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen
tijdstippen.
2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien ten minste drie leden van de commissie
hem dít schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na
ontvangst van het vezoek.

Artikel l0 Oproep & onderwerpen vergadering

1.

2.
3.

Artikel

De commissie wordt tijdig, in de regel twee weken van tevoren, ter vergadering opgeroepen.
De oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.
Een vergadering kan slechts plaatshebben indien één van de vertegenwoordigers van de
werkgever en tenminste de helft van de vertegenwoordigers van de organisaties aanwezig is,
waarvan voor elke latende organisatie tenminste door één vertegenwoordiger.
lndien wegens het ontbreken van het quorum in de zin van het vorige lid een vergadering niet
kan plaatshebben, worden de aan de orde zijnde ondenrerpen door de voorzitter geplaatst op
de agenda van een binnen twee weken te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering
die onderuverpen in elk geval kunnen worden behandeld.

l1

lnitiatief commissie

Elk lid van de commissie heeft het recht ondenverpen ter behandeling aanhangig te maken door deze
schriftelijk op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen zoveel mogelijk in de
eerstvolgende vergadering aan de orde.

Artikel 11 Privacy

1.

De vçrgaderingen zijn niet openbaar

2.
3.
4.

De voorzitter kan medewerkers, alsmede externe adviseurs, uitnodigen voor het bijwonen van
de vergadering. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. ln elk gevalworden de vaste
adviseurs uitgenod igd.
De vertegenwoordiging van de organisaties is bevoegd de onderwerpen van de agenda
binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan de
voorbespreking in eigen kring te ondenrerpen.
De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de
commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet ten
opzichte van de werkgever, alsmede niet tegenover de vakbondsbestuurders van de
vertegenwoordigende organisaties.

Artikel 12 Schorsing
De voorzitter kan op verzoek van tenminste twee leden, of zo dikwijls als hij dit nodig acht de
vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

Artikel

1.
2.

l3

Stemrecht

lndien in de vergadering moet worden gestemd brengt de vertegenwoordiging van de
werkgever enerzijds en die van de organisaties andezijds elk één stem uit, overeenkomstig
artikel 12:2:9 CAR-UWO.
Alle opvattingen, ook minderheidsopvattingen, worden in de besluitvorming van de werkgever
betrokken.

Artikel

l4 Verslaglegging

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke zo spoedig
mogelijk in afschrift aan de leden wordt gezonden.

Hoofdstuk 5 Geschillen
Hoofdstuk 12, artikelen 12:3:1 tot en met 12:3:9 van de CAR-UWO zijn van overeenkomstige
toepassing.

Hoofdstuk

Artikel

l5

6

Slotbepalingen

Hardheidsclausule

ln de gevallen, waarin deze regeling niet vooziet, beslist de werkgever in overeenstemming met de
commissie.

Artikel 16 Wijziging regeling

1.
2.

Deze regeling kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorstel tot wijziging in de commissie
is behandeld.
De commissie heeft het recht voorstellen omtrent wijzigingen van deze regeling voor te leggen
aan de werkgever.

Artikel I 7 lnwerkingtreding

1.
2.
3.

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGO)".
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
De regeling komt te vervallen op de datum waarop de implementatie van de nieuwe
organisatie is afgerond.

Voor akkoord:
De FNV,
Namens deze,

Weert,

Voorzitter
Roermond,
Voorzitter,
Venlo,
Voorzitter,
Nederweert,
Voorzitter,
CNV,
Namens deze,
Weert,
Voorzitter,
Roermond,
Voorzitter,
Venlo,
Voorzitter,
Nederweert,
Voorzitter,

Voor akkoord;
Het bestuur van de ICT-NML,
de

voozitter...,

Burgemeester en wethouders van Roermond,
Burgemeester...., secretaris....
Burgemeester en wethouders van Weert
Burgemeester....., secretaris....
Burgemeester en wethouders van Nederweert
Burgemeester...., secretaris...
Burgemeester en wethouders van Venlo
Burgemeester...., secretaris...

