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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

G E L E T  O P:

 

- artikel 1 58 van de Provinciewet;

- artikelen 2.2.2 en 7.2.1  van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Besluiten:

Artikel 1  Vaststellen lijst van werkzaamheden behorende bij functies met

arbeidsgezondheidskundige keuringsverplichting

Voor de volgende functies met daarbij behorende werkzaamheden geldt een periodieke

arbeidsgezondheidskundige keuring:

a. Verkeersbegeleider in de rol van Coördinator:

· Toewijzen van aankomende scheepvaart aan de verschillende bedieningstafels.

· Contact onderhouden met de scheepvaart via de marifoon. 

· Geven van verkeersaanwijzingen.

· Controleren of bovenmaatse schepen en bijzondere transporten kunnen worden

toegelaten in het vaargebied.

· Toezien op vergunningen.

· Informeren van de IC desk ingeval van storingen aan technische installaties en

adviseert of er een scheepvaartbericht moet worden uitgegeven.

· Beantwoorden van de telefoon in de bedieningscentrale.

· Informeren scheepvaart ingeval van storingen. 

· Invoeren van reisgegevens van schepen in het IVS Next systeem.

· In staat zijn tot het voeren van lastige gesprekken met gebruikers van de

vaarwegen.

· Aanwijzen van mensen in geval een object lokaal bediend moet worden na een

storing.



· Bijhouden van het dagjournaal, waarin incidenten, reparaties en andere relevante

informatie wordt vastgelegd.

b. Verkeersbegeleider in de rol van Operator:

· Bedienen van de beweegbare kunstwerken en of sluizen vanuit een bediencentrale

of lokaal.

· Contact onderhouden met de scheepvaart via de marifoon.

· Bevoegd geven van verkeersaanwijzingen en verstrekken van verkeersinformatie aan

de scheepvaart.

· Schouwen van de situatie op en rond het kunstwerk zodat een veilige bediening van

het beweegbare kunstwerk kan worden uitgevoerd. Dit kan complex zijn doordat er

een balans gevonden moet worden tussen weggebruikers en vaarweggebruikers. 

· In staat zijn tot het voeren van lastige gesprekken met gebruikers van de

(vaar)wegen.

· Proberen de hinder voor scheepvaart en wegverkeer zo beperkt mogelijk te houden. 

· Bewaken van het juist gebruik van de wachtplaatsen in de omgeving van de

kunstwerken.

Artikel 2 Verlenen mandaat aan het hoofd DBI

Aan het hoofd DBI wordt mandaat verleend om besluiten te nemen inzake de

arbeidsgezondheidskundige keuring, met inachtneming van de voorwaarden en

beperkingen zoals vermeld in de meest recente versies van het Mandaatbesluit van

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie en het Mandaat-

en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

voor de provinciale organisatie.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel



Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inzake lijst van werkzaamheden behorende bij

functies met arbeidsgezondheidskundige keuringsverplichting Zuid-Holland.
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