-VO

BBMR

Verslag besluitvormend deel van de raadsvergadering 30-01-2017
11. Heropening BBMR raadsvergadering en mededelingen
De voorzitter heropent de raadsvergadering.
12. Besluitvorming:
a. Eigen risicodragerschap ERD WIA/WGA
Positief advies (unaniem)
b. Benoeming Lid CvB
Positief advies aan RvT (unaniem)
c. Begroting (plan) 2017
Vergadering maart
d. Bestuurs- en managementstatuut
Vergadering maart
e. Wijziging statuten stichtingen
De voorgestelde statutenwijzigingen zullen worden besproken in de vergadering van de commissie
organisatie. ASG wordt: Stichting Openbaar Onderwijs Almere, Entrada wordt: ASG.
In de BBMR overlegvergadering is expliciet gesteld dat het alleen een naamswijziging betreft. De
voorgestelde statutenwijzigingen van de stichtingen gaan echter verder dan alleen een
naamswijziging van de stichtingen. De BBMR-VO lijkt onvolledig geïnformeerd.
In de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Entrada is RvT niet meer onbezoldigd en wordt
het recht van de MR op en doen van een bindende voordracht voor een lid van de RvT ingeperkt.
De commissie organisatie zal aan het CvB de vraag voorleggen waarom dat recht wordt ingeperkt.
f. Medewerkersonderzoek
BBMR vraagt alle schooluitkomsten op.
g. Vergoeding en vacatiegelden (2015-2016)
De vergoedingen en vacatiegelden worden in het BBMR-VO-statuut geregeld. Dat statuut wordt
aangepast. De commissie organisatie zal namens de O- en L-BBMR een voorstel voor vergoeding
en vacatiegelden voorleggen aan de bestuurder. De P-BBMR-VO is akkoord met de bestaande
vergoedingsregeling.
h. Communicatieplan
Vergadering maart
13. Afhandelen actiepunten n.a.v. vergadering van 14 november 2016
1

BBMR

-VO

a. Scholing leden
Vastgesteld
b. Medezeggenschapsstatuut en -reglement
Vergadering maart
c. Zetelvulling en -verdeling BBMR
Toezending e-mail Stieneke Stokman aan BBMR
d. Samenstelling raadscommissies
Beleggen
e. Communicatieplan
Contact Ricardo Driedijk
f. Foto raad
Datum vaststellen
g. Herinrichting ICT
CvB vragen verzoek tot instemming voor te leggen.
14. Rondvraag
Agendapunten volgende vergaderingen
-

-

Entrada bezuinigingen: aan CvB vragen om plannen Entrada aan BBMR voor te leggen (in
mei 2017) en dit verzoek in verband met bevoegdheid BBMR in deze koppelen aan
gevolgen afdracht percentage voor het primaire onderwijsproces.
ICT- AOb e-mail verzenden aan BBMR

15. Sluiting
Volgende raadsvergadering: 27 maart 2017 17:00 uur
Actielijst n.a.v. raadsvergadering 30-1-2017
1

Bestuurder verzoeken het plan tot herschikking ICT ter
instemming aan BBMR voor te leggen.

Voorzitter

2
3
4

Toesturen e-mail AOb inzake herschikking ICT aan BBMR
Communicatieplan: contact Ricardo Driedijk
Opvragen uitkomsten werknemersonderzoek van alle
scholen.
Namens de O- en L-BBMR een voorstel voor vergoeding
en vacatiegelden voorleggen aan de bestuurder.

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

5
2

commissie organisatie

BBMR

-VO

6
7

Foto raad datum vaststellen
Bestuurder verzoeken voorgenomen plannen Entrada
en de daaraan gekoppelde verhoging van het
afdrachtspercentage voor de scholen aan BBMR voor te
leggen (in mei 2017).
Bestellen WMS
Toesturen e-mail Stieneke Stokman inzake
zetelverdeling aan BBMR leden
Invulling raadscommissies
De commissie organisatie zal aan het CvB de vraag
voorleggen waarom dat recht van de BBMR tot het
doen van een voordracht voor de RvT wordt ingeperkt

8
9
10
11

Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Commissie organisatie

Besluitenlijst n.a.v. raadslegvergadering 30-1-2017
30-01-2017

Voorgenomen besluit WGA-ERD verzekering
Loyalis en contract WAG-begeleiding Robidus

Positief advies

30-01-2017
30-01-2017

Voorgenomen besluit benoeming bestuurder
Scholingsbijeenkomsten

Positief advies aan RvT
vastgesteld

Agendapunten 27-3-2017:
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Herschikking ICT



Vergoeding en vacatiegelden



Medezeggenschapsstatuut en -reglement



Begroting ASG 2017



Bestuursreglement en managementstatuut



Communicatieplan

