Notulen GMR overleg
Voorzitter:
Notulist:
Deelnemers:
Afwezig m.k.:

24-10-2016
19.30 tot 22.00 uur
Stafbureau te
Marum

Maarten de Vuijst
Marleen Schuddebeurs
Evelien Postma, Miranda Bouma en Gerrit Rotman
Intern toezicht: Marian Bakker, Klaas Landman, Ton van Pelt
Deniece Marsdin, Hilda Stroobosscher

Actie/
Eigenaar:
1.

Opening / vaststellen agenda
Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Ingekomen post en Mededelingen
 Mail Corjan mobiliteitscentrum. Er wordt verzocht om vanuit de
GMR deel te nemen: 26 oktober 2016 van 15.00-17.00 uur. Doel:
In samenwerking met Penta primair de mobiliteit onderzoeken
omdat beide stichtingen niet tevreden zijn met de resultaten van
het afgelopen jaar. Miranda gaat namens de GMR en geeft dit zelf
door aan Corjan.
 GMR leden die extra uren maken worden toch bovenschools
gecompenseerd. Gerrit communiceert dit verder met de directeuren
en kijkt naar de mogelijkheden om deze uren op schoolniveau te
compenseren.

3.

Miranda

Gerrit

Toelichting eigen risicodrager (ERD)
Door: Gerrit Rotman (besluit niet meer nodig vóór 5 nov.
Vervangingsfonds heeft deadline uitgesteld ivm stukken)
Nu zit Westerwijs bij het vervangingsfonds. Dit is een
verzekeringsfonds dat vervangingsmiddelen beschikbaar stelt als dat
nodig is. Het ziekteverzuim is gedaald van 10% naar 5,12%. Met dit
percentage kan het risico worden aangegaan om eigen
risicodragerschap te dragen. Er moet hiervoor een beleidsstuk komen
en de GMR moet dit weten. Westerwijs voldoet aan voldoende criteria
om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn 4 varianten en er komt een expert
van het vervangingsfonds om deze varianten te bekijken. Dit zal fors in
kosten besparen. Een voordeel van eigen risicodragerschap: Door
strikte regelgeving moeten nu heel veel interne uren ingezet worden
om dit administratief te bolwerken. Als je ERD bent mag je dit systeem
zelf invullen. Penta heeft dit al dus samen oppakken is dit handig. We
moeten de expert afwachten. Gerrit gaat ervan uit dat WW respijt krijgt
van het vervangingsfonds om dit goed te kunnen regelen.

Gerrit

Maarten  planning naar GMR. Agenda’s zijn niet goed op elkaar
afgestemd. Gerrit stemt af met Maarten.
4.

5.

6.

8.

Gerrit &
Maarten

Wijziging statuten – kanteling Algemeen en
Dagelijks Bestuur naar Raad van Toezicht en verschuiving
bestuurdersrol naar directeur / bestuurder
Door: Ton van Pelt. Datum besluitvorming nog onbekend. Nav brief 14
juli aan wethouders, behandeld op GMR 26-9.
Over hoe we kijken naar Westerwijs op korte en lange termijn. Deze
presentatie wordt als bijlage toegevoegd.
Instemming / besluiten
Er zijn geen stukken ter instemming.
Gerrit en Ton verlaten de vergadering.
Intern toezicht
Resterend deel van de avond werd verzorgd door Intern Toezicht.
Hiervan wordt door Intern Toezicht een verslag gemaakt, wat ter
goedkeuring aan Maarten wordt voorgelegd.
Sluiting
Maarten sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar komst.

Volgende vergadering
Maandag 21-11-2016
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