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Regeling Georganiseerd Overleg Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: 
 
Gelet op: 
 
hoofdstuk I van de CAP 
 
 
Overwegende: 
 
dat de Regeling is gebaseerd op hoofdstuk 1 van de CAP; 
 
 
Besluit:  
 
vast te stellen de: 
 
Regeling Georganiseerd Overleg Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

Artikel 1 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

commissie:  de commissie voor het Georganiseerd Overleg waarin overleg plaatsvindt over 

aangelegenheden die de rechtstoestand van de ambtenaar betreffen, als bedoeld 

in artikel I.2 van de CAP; 

ambtenaren: de ambtenaren als bedoeld in artikel A.1, lid 1, onder a van de CAP die zijn 

aangesteld in dienst van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

organisaties: de plaatselijke groeperingen van de landelijke verenigingen van 

overheidspersoneel: 

 FNV Overheid 

 CNV Overheid 

werkgevers- 

delegatie: de vertegenwoordiger(s), aangewezen door het dagelijks bestuur van de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 

SPA:  Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden; 

CAP:  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. 
 
 
Hoofdstuk 2 – Samenstelling 
 
Artikel 2 
1. Er is een commissie voor het Georganiseerd Overleg waarin aangelegenheden die de 

rechtstoestand en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren betreffen, worden besproken. 

2. De commissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van werkgeverszijde en uit een 

vertegenwoordiging van de organisaties. Voor de vertegenwoordiging van de organisaties 

wordt door elke organisatie, bedoeld in artikel 1, een lid en een plaatsvervanger 

aangewezen. 
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3. De werkgeversdelegatie bestaat uit maximaal twee vertegenwoordigers, waaronder de 

voorzitter van de commissie, zijnde een lid van het dagelijks bestuur van de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en portefeuillehouder 

personeelsaangelegenheden, dan wel diens plaatsvervanger. 

 

Artikel 3 
1. Degene die als lid of plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen houdt op dit te 

zijn zodra hij geen ambtenaar of lid van de organisatie meer is, alsmede wanneer de 

organisatie schriftelijk aan de werkgeversdelegatie laat weten dat zijn aanwijzing als 

vertegenwoordiger is ingetrokken. 

2. Een lid van de werkgeversdelegatie houdt op dit te zijn zodra hij geen lid meer is van het 

dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, dan wel zodra hij geen 

lid meer is van de directieraad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, alsmede 

wanneer het dagelijks bestuur de aanwijzing intrekt. 

3. Voorzitter van de commissie is de portefeuillehouder personeelsaangelegenheden uit het 

midden van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

 

Artikel 4 
1. De ambtelijk secretaris van de commissie en zijn plaatsvervanger, niet zijnde 

vertegenwoordigers van de organisaties, worden door de voorzitter van de commissie 

aangewezen. 

2. De ambtelijk secretaris kan aan de besprekingen van de commissie deelnemen. 

 

Artikel 5 
De vertegenwoordiging van de organisaties en de werkgeversdelegatie kunnen zich beide doen 

bijstaan door adviseurs. Deze adviseurs zijn geen lid van de commissie. Wel kunnen zij aan de 

besprekingen van de commissie deelnemen. 

Hoofdstuk 3 – Taak en bevoegdheden 

 

Artikel 6 

1. De commissie heeft tot taak te overleggen over onderwerpen die de rechtstoestand van de 

ambtenaren betreffen, als bedoeld in artikel I.2 van de CAP. 

2. De commissie kan niet overleggen over onderwerpen die voorbehouden zijn aan het SPA. 
 

Artikel 7 

1. De commissie kan, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt 

geacht, een subcommissie instellen, bestaande uit een door haar aan te wijzen voorzitter en 

leden. 

2. De ambtelijk secretaris van de commissie is tevens ambtelijk secretaris van de 

subcommissie. 

3. Het resultaat van de besprekingen van de subcommissie wordt aan de commissie 

voorgelegd. 
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4. Op het moment dat het reguliere overleg in de commissie over het betreffende onderwerp is 

afgerond, wordt de subcommissie opgeheven. 
 
Hoofdstuk 4 – Vergaderingen 
 
Artikel 8 
1. De commissie vergadert op door haar te bepalen tijdstippen. 

2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien één of meerdere leden van de commissie 

hem dit schriftelijk en met opgave van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen twee 

weken na ontvangst van het verzoek. 
 
Artikel 9 
1. De commissie wordt tijdig, in de regel zeven dagen van tevoren, ter vergadering 

opgeroepen. De oproepingsbrief vermeldt de te bespreken onderwerpen. De 

vergaderstukken worden bijgesloten. Van stukken die minder dan zeven dagen voor de 

vergadering worden aangeleverd is inhoudelijke behandeling tijdens de vergadering niet 

gegarandeerd.  

2. Een vergadering kan slechts plaatshebben indien ten minste de helft van de 

vertegenwoordiging van de organisaties en de helft van de werkgeversdelegatie aanwezig 

is. 

3. Indien wegens onvolledigheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan 

plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op 

de agenda van een binnen veertien dagen te houden nieuwe vergadering, in welke 

vergadering die onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld. 
 
Artikel 10 

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk 

op te geven aan de voorzitter. De voorzitter stelt deze onderwerpen zo veel mogelijk in de 

eerstvolgende vergadering aan de orde. 

 

Artikel 11 

1. De vergaderingen van de commissie, alsmede van een subcommissie, zijn niet openbaar. 

2. De leden van de commissie zijn bevoegd onderwerpen van de agenda binnen de grenzen 

van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan voorbesprekingen in eigen 

kring te onderwerpen. 

 

Artikel 12 

De voorzitter kan zo dikwijls hij dit nodig acht, of op verzoek van ten minste twee leden, de 

vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd. 
 
Artikel 13 

Het in de vergadering behandelde wordt beknopt en zakelijk weergegeven in een verslag dat zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk met de oproepingsbrief voor de eerstvolgende vergadering, ter 

kennis van de leden wordt gebracht. 
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Artikel 14 

In het geval de deelnemers aan het overleg een geschil hebben vastgesteld over de uitleg van 

één of meerdere bepalingen genoemd in deze regeling, of met betrekking tot een onderwerp 

van overleg in de commissie, dan geldt de geschillenregeling van de landelijke Advies- en 

Arbitragecommissie als bedoeld in artikel I.5 van de CAP. 
 
Artikel 15 

1. Gelet op de stemverhouding tussen de twee organisaties, geldt in aanvulling op hetgeen ten 

aanzien van het overeenstemmingsvereiste is bepaald in artikel I.4 van de CAP, het 

volgende. 

2. Indien op grond van artikel I.4, eerste lid, van de CAP geen overeenstemming wordt bereikt 

met de meerderheid van de organisaties, zal (schriftelijk) advies worden gevraagd aan de 

Ondernemingsraad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

3. Nadat de Ondernemingsraad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (schriftelijk) 

advies heeft uitgebracht, wordt opnieuw getracht overeenstemming te bereiken met de 

meerderheid van de organisaties. 

4. Indien en zolang de benodigde overeenstemming niet is bereikt, wordt de procedure van 

artikel I.4, derde lid, van de CAP gevolgd, of kan op grond van artikel I.5 van de CAP het 

geschil ter advisering worden voorgelegd aan de advies- en arbitragecommissie. 
 
Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen 
 
Artikel 16 

Deze regeling kan niet worden gewijzigd dan nadat een voorstel daartoe in de commissie is 

behandeld en daarover in de commissie overeenstemming is bereikt. 
 
Artikel 17 

1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Georganiseerd Overleg 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied". 

2. Deze regeling treedt in werking op datum ondertekening. 

 
 
 
Zaanstad, 26 maart 2015 

 

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

 

de secretaris     de voorzitter 

 

 

 

Mevrouw drs. E.M.J. Meijers   De heer drs. Th. L.N. Weterings 
 
 
 

Uitgegeven op 1 juni 2015. 


