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Notulen overleg
Algemeen Bestuur
Deelnemers:
Afwezig (mk):
Publiek:
Notulist:

19-12-2016
19.30 tot 22.00 uur
Kantoor Westerwijs te Marum

Dhr. A.J.C. van Pelt (vz), Dhr. G. Rotman, Dhr. A.J.P. Louman,
Mw. M. Bakker, Dhr. A.J.H.M. Kurvers, Dhr. A.G.J. Bruijn en
Dhr. S.F.A. de Ruijter.
Dhr. K. Landman en Dhr. T. van Duinen.
Mevr. N. Krassenburg

1.

Opening
De heer Van Pelt opent de vergadering en benoemt dat het de laatste
vergadering is in deze samenstelling van het bestuur.
De heer Landman is door ziekte verhinderd en de heer Van Duinen is wegens
vakantie verhinderd.

2.

Mededelingen
a) Mededelingen bestuur
Geen
b) Mededelingen algemeen directeur
Geen

3.

Ingekomen stukken
Geen stukken

4.

Uitgaande stukken
Begroting en jaarplan 2017 aan de 4 gemeenten.

5.

Notulen bestuursvergadering van 14-11-2016
a) N.a.v. de notulen
Geen opmerkingen.
b) Besluitenlijst
Geen opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd.

6.

Vorming RvT-model Westerwijs
 De gemeente Zuidhorn heeft ingestemd met onze voorstellen.
 De gemeente Leek heeft de voorstellen in de commissie behandeld. Daar
kwam uit dat er in elk geval een meerderheid achter de voorstellen staat
terwijl een minderheid nog wat vragen beantwoord wil zien o.a. over het
rooster van aftreden. De heer Van Pelt heeft toegezegd een voorstel voor
een rooster van aftreden in de eerste vergadering van de RvT voor te
leggen. Het rooster zal aangeven dat er elk halfjaar een lid aftredend is.
Op 21 december wordt het behandeld in de raad.
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In Marum zijn de voorstellen in de commissie geweest. Op 21 december
komt het ook hier in de raad.
In Grootegast is unaniem akkoord gegaan mits er een rooster van
aftreden komt met een korter schema, t.w.: 2 bestuursleden treden af op
1 april, 1 bestuurslid treedt op 1 juli af en daarna ieder half jaar een
bestuurslid.

Na woensdag 21-12-2016 weet de heer Van Pelt het besluit van de
gemeenten Leek en Marum, hij zal dit terugkoppelen naar het bestuur. Het
zal januari worden voordat alles afgerond wordt, in de statuten staat dat een
bestuurslid die aftredend is pas aftreedt als er voorzien is in de vacature.
De heer Van Pelt zal namens het bestuur naar de notaris gaan.
7.

Stand van zaken fusie WW / PP
Alvorens de stukken definitief door bestuur en RvT kunnen worden
vastgesteld, is alles nog eenmaal doorlopen. Het bleek dat er wat wijzigingen
aangebracht moesten worden vanwege tussentijdse aanpassingen die nog
niet waren overgenomen in de concepten.

8.

Intern Toezicht
Het intern toezicht heeft de gesprekken als erg prettig ervaren.

Van Pelt

Bij het vorige verslag waren er aanbevelingen naar het bestuur, aan wie
worden deze nu gericht? De RvT zal ook aan zijn informatie moeten komen
anders dan alleen via de directeur-bestuurder. Hoe dit geregeld wordt kan
een van de eerste vergaderpunten zijn.
Agendapunt voor de RvT:
1) I.v.m. de komende fusie; het voortbestaan, positie, identiteit van het
openbaar onderwijs.
Punt voor de directeur-bestuurder:
1) Positie/functioneren van de schooldirecteur; hoe worden deze
beoordeeld
hoe zit het met zijn verantwoordelijkheid met de
veiligheid op de scholen?
Het bestuur besluit dat het stuk van het intern toezicht gedeeld wordt met
de geïnterviewde partijen.
Het intern toezicht zal dit verspreiden, inclusief het bestuurlijk besluit.
9.

Vergaderplanning
De planning moest worden aangepast omdat de volgorde GMR-vergadering
en AB-vergadering niet goed op elkaar aansloot.
Aangezien het nog niet duidelijk is hoe de samenstelling van het bestuur in
2017 is, wordt de planning niet vastgesteld.
De volgende vergaderdatum wordt vastgelegd zijnde 30-1-2017 om 19.30
uur.

10.

Ontwikkeling bij de scholen
Geen mededelingen.
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11.

Persinformatie en rondvraag
Geen.

12.

Sluiting
De heer Van Pelt sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen.

Het verslag is vastgesteld op:_________________

De heer A.J.C. van Pelt
Voorzitter

____________________
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Besluitenlijst

Nummer

Vergadering

Besluit

20161219.01

19-12-2016,
punt 6

De heer Van Pelt zal namens het bestuur naar de notaris
gaan voor vorming RvT-model Westerwijs.

20161219.02

19-12-2016,
punt 8

Het bestuur besluit dat het stuk van het intern toezicht
gedeeld wordt met de geïnterviewde partijen.
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