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Verslag van de BBMR-raadsvergadering d.d. 27 maart 2017 

Aanwezig:  Peter van de Braak (P), Hans Bolt (P), Henk Botter (P), Liesbeth Dambrink (P), Michiel 

van Dijk (P), Jeremy Doorenspleet (L), Jaap Eelman, (P), Frans Gerards (O), Garry Meulendijks (O), 

Anton Muller (P), Eddy van Onzen ( (P), Paul Soedarso (O), Marcel Sprinkhuizen (P), , Jack Wendel 

(P), Marjan van Dasselaar (ambtelijk secretaris), Maaike de Droog (L) 

Afwezig met kennisgeving: Carla Verheijen (P) Obbe Annega (P), Sicco van Steenwijk (L) Kelly 

Nieuwenhuis (L) 

Afwezig zonder kennisgeving: Klaas Jongejan (O),  

Datum:   27 maart 2017   

Verslag:   Marjan van Dasselaar 

1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Carla Verheijen heeft aangegeven 

uit de MR te gaan en daarom ook het lidmaatschap van de BBMR te zullen beëindigen. Garry 

Meulendijks komt iets later. 

2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag raadsvergadering 30 januari 2017     

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken        

De in de agenda vermelde stukken worden bij het betreffende agendapunt behandeld. 

5. Begroting ASG 2017    

De begroting ASG 2017 is ter advies aan de BBMR-VO voorgelegd. Is er sprake van wijzigingen op 

de hooflijnen van het financieel beleid?  

- Het afdrachtspercentage voor de scholen (percentage van de lumpsum) aan Entrada lijkt 

in deze begroting niet te zijn gewijzigd. In de praktijk lijkt er echter wel sprake van 

wijziging in verband met toeslagen op dit percentage. Indien en voor zover sprake is van 

wijziging van het vastgestelde percentage, dan zal dat voorgenomen besluit (namelijk 

wijziging hoofdlijnen financieel beleid) aan de BBMR-VO ter advies moeten worden 

voorgelegd.  

- De vordering op de gemeente inzake de huur van het MLF wordt bij de baten opgenomen, 

maar de huurinkomsten zijn al jaren niet ontvangen. Hierover is een passage opgenomen 

in de risico paragraaf. Waarom worden de huurinkomsten steeds als baten opgenomen, 
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wanneer duidelijk is dat deze inkomsten niet worden ontvangen? Dat geeft een 

onduidelijk beeld van de financiële situatie.  

- Is het reservebeleid gewijzigd?  

- De vragen die in november 2016 door de BBMR-VO zijn gesteld naar aanleiding van de  

meerjarenbegroting zijn nog niet beantwoord en komen ook in deze jaarbegroting niet 

terug.  

- De BBMR-VO heeft twijfels over de hardheid van de ter advies voorgelegde begroting ASG 

2017. Hoe groot/reëel zijn de risico’s zoals vermeld in de risicoparagraaf? 

- De BBMR-VO vraagt een nadere specificatie van de begrote kosten voor de BBMR-VO.  

- De BBMR-VO stelt vast dat uit de begroting kan worden opgemaakt dat er besluiten zijn, 

dan wel zullen worden genomen, die ter instemming aan de personeelsgeleding dienen te 

worden voorgelegd (waaronder herschikking ICT en benoeming kwaliteitsmedewerker 

VO).   

6. Matrix 

De matrix stand van zaken koersplan 2016 en jaarplan 2017 zijn ter kennisgeving aan de BBMR-VO 

toegezonden. De BBMR-VO zal de bestuurder vragen op welke onderdelen ASG op orde is/in koers 

is en op welke punten dat niet het geval is.   

7. Jaarverslag BBMR-VO 2016 

Tekstueel: 

p.2 ‘Enigszins onder druk’ wordt ‘onder druk’. 

p.3 aanvullen: 5 mei is inmiddels vrije dag conform cao-VO.  

Het jaarverslag BBMR-VO 2016 wordt gewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van: De BBMR-VO zal de bestuurder vragen welke acties zijn ondernomen op het 

grote aantal openstaande vacatures.  

De voorzitter zal zorgdragen voor publicatie van het jaarverslag 2016 op de site van ASG. 

8. Medewerkersonderzoek ASG     

Uit het medewerkersonderzoek kan worden opgemaakt dat het niet op alle fronten goed gaat met 

de medewerkers. De BBMR-VO vraagt zich af of er voldoende aandacht is voor de zorg die de 

uitslag van het onderzoek oproept. De BBMR-VO zal de bestuurder vragen welke actiepunten uit 

het onderzoek worden gehaald.  

De BBMR-VO zal de bestuurder de vraag voorleggen of de uitslagen van het onderzoek per school 

beschikbaar zijn voor de (deel)-MR van die school.  

9.  Communicatieplan 
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Intern: De stukken voor de vergadering zijn voor alle leden beschikbaar via Google Drive. De link 

naar de stukken is doorgestuurd. Deze werkwijze is prettig.  

Extern: De afdeling communicatie werkt aan een mogelijkheid om de agenda, de verslagen en de 

jaarverslagen op de site van ASG te publiceren. De voorzitter onderhoudt het contact met de 

afdeling hierover. 

10. BBMR-Reglement en BBMR-Statuut 

De commissie organisatie heeft in reactie op het concept-reglement en het concept-statuut BBMR-

VO een aantal zaken aangekaart. Hoe nu verder? De BBMR-VO is op grond van de WMS voor 

maximaal een termijn van twee jaar ingesteld en die termijn kan met telkens twee jaar worden 

verlengd met instemming van de MR (ABO) en de GMR (ASG). De BBMR-VO zal de bestuurder 

verzoeken over te gaan tot het inrichten van een MR en GMR en zorg te dragen voor (het weer) 

instellen van de BBMR-VO.  

In het concept-reglement BBMR-VO is sprake van een beperking van de verkiesbaarheid door het 

instellen van een maximale zittingstermijn voor de leden van de BBMR-VO. De BBMR-VO is geen 

voorstander van deze beperking.  

10. Rondvraag   

Vergaderlocatie: De wijziging van de vergaderlocatie is in het agendaoverleg aan de orde geweest. 

Het WTC is duur en de inrichting van de zaal is niet prettig. Om die reden is gesproken over een 

alternatieve locatie. De volgende vergadering zal plaatsvinden in het OVC. Daar is een ruimte 

beschikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Voor catering zal worden gezorgd. Wanneer 

deze nieuwe locatie niet blijkt te voldoen, zal worden gezocht naar een andere locatie met ingang 

van het nieuwe schooljaar.  

 

 

 

 

 


