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Verslag bestuursvergadering VPW 11 augustus 2016 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt met toevoeging agendapunt 8a Factuur VBM en agendapunt 8b AOW-gat  vastgesteld. 
Mededelingen: 

 Paul zal Piet zo lang vervangen in PSOR. 

 Henk kan vandaag tot 12.00 uur de vergadering bijwonen. 
 
 
3. Verslag bestuursvergadering d.d. 11-08-2016 en actiepunten 
Het verslag wordt doorgenomen, vastgesteld en getekend door penningmeester en secretaris. 
Naar aanleiding van het verslag: 
Punt 3 actiepuntenlijst bestuursvergadering 01-06-2016 punt 2 docentenvergoeding ; dit is bij Peter Wulms 
neergelegd, inhoudelijk is te melden dat VWM in september met een voorstel gaat komen naar de 
OR/VWM, daarna zal dit punt op de agenda in het DGO komen voor een besluitvorming. Peter Wulms wil 
op het moment dat er een voorstel ligt hier samen met een deskundigengroep (zoals bij SBF) naar kijken. 
In het strategisch overleg zal dit op de agenda komen waarbij het bestuur een standpunt kan innemen.  

 
Naar aanleiding van de actielijst:  
Paul levert uiterlijk woensdag 17-08-16 artikel aan over de scheidslijn vakbond / medezeggenschap voor 
plaatsing in het nieuwe VPW-nieuws. 
Henk gaat bij P-direkt proberen een grondslag voor de berekening afbouwtoelage TOD op te vragen. 
Piet moet nog een aantal oorkondes van een handtekening voorzien. 
 
 
4 Statuten 
Het “kleine slimme clubje” is 25 juli bij elkaar gekomen, De vragen zijn als volgt geformuleerd: 
a) Formuleren van de achterban. Voor wie wil de VPW er zijn? 
Advies  
“leden van de VPW kunnen zijn medewerkers werkzaam binnen de Rijkssector” 
b) Wat wil de VPW voor haar leden zijn? 
Advies: 
De VPW zal de belangen van haar leden collectief (doen) behartigen teneinde op zowel primair als 
secundair niveau de arbeidsvoorwaarden voor haar leden zo optimaal mogelijk te realiseren. 
Daarnaast zal de VPW haar leden op individueel gebied, daar waar het gaat om de belangen in de werk 
gerelateerde sfeer bijstaan en zo nodig rechtshulp verlenen om de belangen van de leden optimaal te 
kunnen behartigen. 
c) Wie heeft er wat te zeggen? 
Advies: 
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De Algemenen ledenvergadering beslist over voorstellen van het Bestuur of, conform het Huishoudelijk 
Reglement, over  ingediende voorstellen vanuit de Algemene Ledenvergadering.  Het besluit geschiedt bij 
normale meerderheid van stemmen. 
De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering middels een 
uitnodiging voorzien van de agenda. 
Het Bestuur roept tenminste éénmaal per jaar de leden bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. 
Indien noodzakelijk kan het Bestuur een extra Ledenvergadering bijeen roepen. 
Leden kunnen, indien gewenst, een Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur aanmelden met tenminste 
40 handtekeningen van leden die dat verzoek ondersteunen. 
 
Het Bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 leden. 
Het Bestuur kan zich laten bijstaan door speciale commissies of werkgroepen. 
Het bestuur gaat akkoord met voorgestelde adviezen en zal deze informatie naar Dijkgraaf sturen voor 
opmaken nieuwe statuten. 
 
 
5 Aankoop pand 
De verhuurder heeft nieuwe huurvoorstellen gedaan. 

1. Huidige oppervlakte met enigszins aangepaste huurprijs. 
2. Deelhuur, waarbij de huurprijs aanzienlijk lager wordt. 

Bestuur heeft nog een aantal vragen m.b.t. deelhuur: 
- Staffel voor deelhuur (lagere huur bij contract van 5 i.p.v. 2 jaar) 
- Energieverdeling (eigen meters of via VPW) 
- Parkeerplaats voor max. 48 uur (wat is hiervan de bedoeling?) 
- Onderverhuur (mag dat wel of niet?) 

Hans zal contact opnemen en vragen m.b.t. deelhuur voorleggen. 
Het bestuur heeft voorkeur voor deelhuur en zal in vergadering van september beslissingen nemen. 
 
 
6 Terugmelding Platform SOR 
Er heeft nog geen Platform SOR plaatsgevonden, de eerstvolgende is op 19 augustus. 
Trees zal wel de stukken voor het platform overleg doorsturen naar Paul. 
 
 
7 Diverse overlegvormen (GOR, DOR, DGO) 
GOR: Koers 2020 is aangenomen en moet nu door vertaald worden naar RWS. 
DOR: Moet nog opgestart worden, geen informatie. 
DGO: Geen informatie, eerstvolgende overleg is op 7 september. Technisch overleg met de bezoldigd 
bestuurders ter voorbereiding van het DGO is op 31 augustus. 
 
 
8 Informatie van de portefeuillehouders en w.v.t.t.k. 
* VPW-nieuws; Het verzamelen van kopij loopt. Milou gaat vanuit de VS het blad in elkaar zetten. 
* Binnen de IB-portefeuille zijn twee successen te melden. Het betreft in beide gevallen forse bedragen die 
door leden terug betaald moesten worden aan de werkgever wat door toedoen van VPW verhinderd kon 
worden. 
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9 Rondvraag 
Er is door aan aantal FLO-ers gevraagd of het kwaad kan als de brief van de ‘groep Ten Hennepe’ insturen 
naar de (ex)werkgever. Het gaat dan om een hogere compensatie voor het AOW-gat dan thans toegezegd/ 
toegekend is. 
Er zal aan hen gemeld worden dat ze geen risico lopen, maar de brief op eigen verantwoordelijkheid sturen. 
 
 
10 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om  uur en bedankt iedereen voor zijn inbreng. 
 


