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Actie en besluitenlijst vergadering 
Datum:  12 december 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Aukje Shurer-Monaten, Remko Dormans,  Stephan Gerards Rob Janssen, Kim Janssen-Lommen,  Joost Kempen,  
  Stephanie Palmen,  Chantal Pijls ,Stephan Scheeren,  Lindsay Tiesters, Sandy Verdonk-Gubbels en Ron van Wessel 
 
CvB                      Kiki Huijnen, Ryszard Kruszel 
 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  De voorzitter opent de vergadering.  
Aukje Schurer- Monaten wordt welkom geheten als nieuw GMR lid. Aukje stelt zich kort voor.  

02. Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Het CvB sluit aan bij agendapunt 5. 

03.Verkiezingen GMR  

 

Aukje Shurer-Monaten is gekozen tot ouderlid van de GMR. Tot donderdag 15 december is het mogelijk 
om bezwaar tegen haar benoeming in te dienen. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend, is zij vanaf 
vrijdag 16 december formeel lid.  
De GMR heeft via het nieuwsbericht,  de directeuren en MR-en aandacht besteed aan de verkiezingen, 
waardoor er veel respons was.  
 

04. Notulen 1 december 
2022 

 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
Ten aanzien van het onderwerp grensoverschrijdend gedrag wordt aangegeven dat de algemene 
opmerkingen van de GMR  niet in  de notulen worden opgenomen. Wanneer een MR vragen heeft over 
dit onderwerp, kunnen zij de onderliggende informatie ontvangen.  
 
Ten aanzien van de vakantieregeling wordt opgemerkt dat dit ter advies aan de GMR is voorgelegd, niet 
ter instemming.  
 

05.  Presentatie 
bestuursgericht 
inspectieonderzoek 

 Het CvB geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het bestuursgericht 
inspectieonderzoek. 
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De GMR meldt eventuele vragen of opmerkingen over deze presentatie, uiterlijk 16 december a.s. aan het 
CvB. 
 

06. Grensoverschrijdend 
gedrag 

 

Chantal en Sandy nemen 
contact op met John Wevers 
t.a.v. het document 
grensoverschrijdend gedrag. 

Dit onderwerp is op 1 december besproken in de GMR-vergadering 
De werkgroep heeft het onderwerp voorbereid en de bevindingen aan de leden gestuurd. 
De opmerkingen op het protocol zijn met John Wevers besproken en de tekst van het protocol is op 
punten aangepast. 
John Wevers heeft aangegeven dat nog een stroomschema / diagram wordt gemaakt waarin ook andere 
documenten zijn opgenomen. 
 
Tijdens de vergadering zijn er nog teveel vragen en onduidelijkheden, waardoor de GMR geen besluit 
neemt.  
 
 

7. Rondvraag 

 

Vanaf 01-01-2023 wordt de 
agenda van de GMR-
vergadering aan de MR-en 
gestuurd 

Vanaf januari a.s. wordt de agenda van de GMR aan de MR-en gestuurd.  

8. Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

     


