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Uit de GMR-vergadering van 13 december 2022  

 
 In de GMR van 13 december is de meerjarenbegroting 2023-2027 besproken. De 

vragen vanuit de GMR zijn beantwoord. Het ging hierbij om de stijging in de 
schoonmaakkosten en de GMR heeft het CvB gevraagd of er kwaliteitsnormen zijn 
op dit punt en of deze op de scholen ook gecontroleerd worden.  

 Verder is n.a.v. de begroting gesproken over de instroom en uitstroom van 
personeel en hoe het  ziekteverzuim wordt gemonitord. De GMR is akkoord gegaan 
met de begroting.  

 De kwartaalrapportage en het hiermee samenhangende concept Jaarplan stond ter 
informatie op de agenda. Ook deze financiële zaken zijn toegelicht. 

 Het voorstel van de werkgroep inzet bovenmatig Eigen Vermogen lag ter advisering 
voor. Vanuit de GMR was er vertegenwoordiging in deze werkgroep. Er was de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. De GMR gaat akkoord met de keuzes die 
voor de inzet van het Bovenmatig Eigen Vermogen zijn gemaakt 

 De GMR heeft het College van Bestuur verzocht de directeuren te vragen 
medewerkers te stimuleren zitting te nemen in de GMR wegens de vacatures 
personeelsgeleding scholen West Maas en Waal en scholen Druten die nog steeds 
open staan. De GMR vindt het vanwege de balans belangrijk dat er van de scholen 
van de drie gemeentes personeel vertegenwoordigd is in de GMR. Dit ondanks het 
gegeven dat de GMR overkoepelend is en er stichtingsbreed over de 
besluitvorming gedacht wordt.   

 
 
 

 
 
In de GMR zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Luc van de Pol (oudergeleding) en Judith Beck, vacature 
personeelsgeleding 
scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding), vacature personeelsgeleding 
scholen gemeente Beuningen: Natascha Schür, per 13 december is er een vacature ontstaan voor de 
oudergeleding, Stefanie Vervoort, Maaike Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding) NB 
*Ilse vervult sinds 2021 de vacature personeelsgeleding scholen gemeente Druten wegens het ontbreken 
van tegenkandidaten.  
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
 


