Actie en besluitenlijst vergadering
Datum:
19 april 2018
Aanwezig:

Abe Brouns (Plv. vz). Chantal Pijls, Melanie Verbeek, Richard de Wilde, Angèle Gubbels, Marc van der Meulen en
Stephan Gerards

Afwezig:

Ben Lindelauf en Bram Schloesser

Notulen:

Marga Wierikx

Agendapunt

Besluit(en)

Toelichting

01.

Opening / Welkom

Abe opent de vergadering en heet de leden welkom. Een speciaal
welkom voor de nieuwe leden GMR en voor de nieuwe notulist.

02.

Vaststellen agenda

Agendapunt 4 vervalt omdat de notulen van 21 maart jl. nog niet zijn
ontvangen.

03.

Mededelingen

Stakingsactie
Chantal en Richard hebben deelgenomen aan de stakingsactie in
Landgraaf. Dit is goed ontvangen bij de collega’s
Verhindering Bram Schloesser
Gemeld wordt dat Bram is verhinder wegens een sterfgeval in de
familie. Namens de GMR wordt een kaartje aan hem en zijn familie
gestuurd. Hen wordt veel sterkte toegewenst.

04.

Notulen 21-03-2018

Dit agendapunt wordt voor de volgende vergadering opnieuw
geagendeerd.
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05.

Bestuursformatieplan

Instemming GMR

Toelichting door Chantal
Het is nog geen plan, maar een verslag van wat is gedaan en wat de
plannen zijn. Het is een tussenoplossing omdat de organisatie in
transitie is. Dit staat in de toelichting, die de GMR later heeft
ontvangen, uitgelegd.
De GMR vertrouwt erop dat het een tussenoplossing is. De toelichting
van de GMR en van Danny Krijgsman worden als bijlage bij de
instemming gevoegd.
Abe meldt dat er geen verschillen zijn in de meerjarenbegroting ten
opzichte van het bestuursinformatieplan.
De GMR stuurt zijn toelichting aan de MR.
Wanneer het nieuwe beleid gereed is, wordt dit ter instemming aan
de GMR voorgelegd.

06.

Toelating, schorsing en
verwijdering

Onder voorbehoud van de tekstuele
aanpassing geeft de GMR een positief
advies.
Dit onderwerp wordt voor de vergadering
van 22 mei a.s. opnieuw geagendeerd.

In de vergadering van 21 maart jl. is afgesproken dat de notitie
tekstueel wordt aangepast. Op het aanmeldformulier staat vermeld
dat de ouders dringend wordt verzocht de kinderen zindelijk te
maken. Afgesproken is het woord dringend uit de tekst te
verwijderen.
De GMR heeft de aangepaste tekst nog niet ontvangen. Nadat de
aangepaste tekst is ontvangen, zal de GMR het advies sturen.

07.

Meerjarenbegroting

De financiële opmerkingen worden met
de bestuurder besproken.
Nog openstaande punten worden voor de
GMR -vergadering van 22 mei a.s.
geagendeerd.

Toelichting door Abe
De GMR heeft op hoofdlijnen ingestemd met de meerjarenbegroting.
Abe heeft contact gehad met Bram over de meerjarenbegroting.
Bram heeft enkele vrij technische opmerkingen. Deze worden met de
bestuurder besproken.
Opgemerkt wordt dat het budget voor ICT niet zichtbaar is in de
begroting.
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08.

Strategisch personeelsbeleid

09. Kennismaking GMR

Toelichting door Danny Krijgsman
Aan de hand van een presentatie legt Danny uit hoe het proces van
het strategisch personeelsbeleid eruit ziet en wat de GMR van
Movare mag verwachten.
De GMR ontvangt nog een verzoek om mee te denken om dit te
ontwikkelen. Het is nog niet duidelijk of alle leden van de GMR
worden uitgenodigd of een vertegenwoordiging van de GMR.
Op basis van een schema geeft Danny een toelichting op de
kwalitatieve en de kwantitatieve analyse en de acties / interventies
die op basis daarvan zijn geformuleerd.
De GMR wordt in de ontwikkeling van het beleid meegenomen.
De presentatie wordt aan Chantal gestuurd.
Danny wordt nog een keer uitgenodigd om een workshop te geven.
Chantal zal daarvoor contact opnemen met Danny.
Dit onderwerp wordt voor de GMR-vergadering van 22 mei
geagendeerd.
Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Chantal Pijls
Vicevoorzitter:
Abe Brouns
Secretaris:
Angèle Gubbels
Vicesecretaris:
Richard de Wilde
Penningmeester:
Chantal Pijls

Er wordt kennis gemaakt met de nieuwe GMR leden. De leden stellen
zich voor en geven aan of c.q. welke functie zij ambiëren in het
dagelijks bestuur.

10. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag

11. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun inzet en sluit de
vergadering.
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