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Onderwerp

Nieuwe leden Georganiseerd Overleg

Voorstel

Nieuwe leden voor het Georganiseerd Overleg te benoemen

Inleiding

De gemeente Weert kent 2 inspraakorganen, namelijk de commissie voor Georganiseerd
Overleg (GO) en de Ondernemingsraad (OR).

Alleen vakbondsleden kunnen lid worden van het GO. De vakbond draagt nieuwe leden
voor het GO aan. Er vinden geen verkiezingen plaats.

Bij de OR is het niet verplicht om lid te zijn van een vakbond. Middels verkiezingen wordt
men lid van de OR.

Tussen het GO en de OR is sprake van een duidelijke bevoegdhedenscheiding. Bij
"overlappende" bevoegdheden wordt in een overleg met een afvaardiging van de
commissie GO en de OR om advies/instemming gevraagd.

De vakbonden die in het GO vertegenwoordigd zijn, zijn de FNV-Overheid (3 leden) en de
CNV Overhe¡d (1 lid).

De FNV-Overheid draagt de heer Dirk Franssen en mevrouw Marianne van de Ven voor als
lid van het GO.
De heer Franssen werkt bij de afdeling Openbaar Gebied en mevrouw van de Ven bij de
afdeling Onderwijs, Cultuur., Sport en Welzijn
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Beoogd effect/doel

Samenstelling van het Georganiseerd Overleg op peil brengen

Argumenten

De heer Hennie Ensink was GO-lid tot 1-1-2018 en is inmiddels uit dienst/met pensioen
Op dit moment hebben nog zitting in het GO mevrouw Carine Bongers (lid van FNV-
Overheid) en de heer Anton Donders (lid van CNV-Overheid).

Kanttekeningen en risico's

Formeel zou er sprake kunnen zijnlkomen van een scheve stemverhouding aangezien er 3
leden van FNV-Overheid en 1 lid van CNV-Overheid zitting hebben in het GO. In de
praktijk is het overleg nog in goede verstandhouding gevoerd. Vakbonden trekken in die
zin gezamenlijk op na afstemming met de vakbondsadviseurs (die overigens ook de GO-
vergaderingen (kunnen) bijwonen).
Het aantal vakbondsleden is de laatste jaren (landelijk) fors gedaald.
Met de invoering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (beoogde
ingangsdatum is 1 januari 20¿O) wordt de rol van het Georgantseerd Uverleg
gem in ima l iseerd. Arbeidsvoorwaardel ijke aa ngelegenheden zu llen dan met de
Ondernemingsraad worden overlegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

GO-vergaderinEen vinden plaats in werktijd met een gemiddelde frequentie van 2 á 3 keer
per jaar.

Uitvoering/evaluatie

De heer Franssen en mevrouw van de Ven ontvangen alle relevante stukken en worden
uitgenodigd voor de GO-vergaderingen.

Com mu n icatie/ participatie

Het personeel wordt via OCTO/Intranet op de hoogte gebracht van de (nieuwe)
samenstelling van het GO.

Overleg gevoerd met

Intern:

n.v.t.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:
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