Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec (juni – juli

2017)

Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden juni - juli 2017
hebben gesproken met de WOR bestuurder/ directeur Novatec, Henk Hofman.
 Advies- en instemmingsaanvragen OR
De ondernemingsraad (OR) heeft een positief advies uitgebracht over de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van Novatec. Zelfs de vijf gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en
Zuidhorn waren erg tevreden met deze begroting en hebben de begroting inmiddels vastgesteld. Ook de
WSW adviesraad van Novatec was positief over de begroting en heeft ook een advies uitgebracht.
 Toekomst Novatec
Op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van Novatec. Op 29 juni jl. heeft de
ondernemingsraad overleg gehad met het Dagelijks bestuur van Novatec, de voorzitter van de WSW
Adviesraad van Novatec en het managementteam van Novatec. Naast de begroting en meerjarenraming
werd er uitvoerig gesproken over de toekomst van Novatec. Het bestuur gaat er vanuit dat men in het
najaar van 2017 meer weet over de toekomst van Novatec. Dan zal de ondernemingsraad ook een
adviesaanvraag ontvangen van hun WOR bestuurder. Daarnaast zullen er diverse bijeenkomsten
plaatsvinden voor het ambtelijk- en sw-personeel. Wij houden jullie op de hoogte.
 Koers gemeente Noordenveld
Er is momenteel weinig nieuws onder de zon voor wat betreft de koers van de gemeente Noordenveld. Er
zijn diverse gesprekken geweest tussen de Westerkwartiergemeenten ende gemeente Noordenveld over
de herindeling en de koers. Na de zomervakantie blijven de gemeenten met elkaar in gesprek. De
gemeente Noordenveld zit zelf nog in een eigen reorganisatie binnen de gemeente Noordenveld en hoopt
deze voor de zomervakantie af te ronden.
 Herindeling Westerkwartier per 1 januari 2019
De herindeling van de vier Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en
Zuidhorn verloopt nog steeds voorspoedig. De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben
een positieve zienswijze gegeven over de vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier. De provincie
heeft het herindelingsadvies met een positief advies naar de demissionair minister Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met
de herindeling, dan is de fusie op 1 januari 2019 een feit. Door de herindeling van de vier gemeenten kan
de toekomstige gemeente Westerkwartier krachtiger opereren.
De werkgroep HRM komt elke donderdagmiddag bij elkaar en wisselt daarbij de gemeentehuizen af,
alleen in de zomermaanden zit de werkgroep HRM elke donderdagmiddag in het gemeentehuis van
Zuidhorn. Inmiddels is de werkgroep bezig geweest met het sociaal statuut, dat een erg belangrijk
document is voor je rechtspositie bij de overgang naar de gemeente Westerkwartier. De planning is dat in
de herfst een onderhandelingssakkoord aan de stuurgroep en BGO voorgelegd kan worden. In het sociaal
statuut is verder een generatiepact opgenomen. Daarnaast zijn onderwerpen als Arbeidsvoorwaarden,
functiewaarderingssysteem, functieboeken, werving/selectie en plaatsingen aan de orde geweest. Tot
slot zijn er vanuit de werkgroep HRM twee personen aangewezen als adviseurs van de WOR bestuurder
en de voorzitter van het BGO. Tussen de BOR en BGO zijn goede afspraken gemaakt over de rolverdeling.
 BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) gemeente Westerkwartier
De bijzondere ondernemingsraad (BOR) van het Westerkwartier heeft begin 2017 zijn visiedocument
afgerond en heeft weer een nieuwe missie voor ogen, namelijk; Iedereen op de juiste plek in de gemeente
Westerkwartier. Daarnaast houdt de BOR zich de komende tijd bezig met onder andere: het
functiewaarderingssysteem HR21, de ontvlechting van Novatec en ISD Noordenkwartier, het sociaal
statuut (samen met de BGO), de definitieve contourenschets van de werkgroep BGO en de visie op de
dienstverlening van de werkgroep Dienstverlening.

 In 2017 verwacht de OR advies- en instemmingsaanvragen over:
o Wijziging werktijden ambtelijk personeel Novatec
o Wijziging/opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec per 1/1/2019
o Reglement e-mail- en internetgebruik
o Protocol code rood i.v.m. diverse weersomstandigheden

Samenstelling OR Novatec
Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Willy Boonstra
2e voorzitter Anne Gerrit Bruinsma
Secretaris
Jan van Wijk
e
2 secretaris Zwaanie Antema
OR-lid
Harvey Servania/ Frenanda Bruinsma (als vervanger)
OR-leden
Anne Gerrit Bruinsma, Gaby Meijer, Jan Frieling, Willem Nuismer, Henk Boer, Willy Boonstra, Jan van Wijk,
Zwaanie Antema, Romain Ahles, Gerda Mulder, Frenanda Bruinsma en Harvey Servania.
Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-20441136/06-22926820/06-14331853 of via de mail op: or@novatec.nl.
Natuurlijk kun je ook op persoonlijke titel een OR-lid aanspreken en je vragen stellen.

Tot slot wenst de ondernemingsraad van Novatec alle medewerkers en collega’s een
fijne vakantie toe!!

