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Notulen CUR-CvB vergadering 
Datum:  08-02-2022   
Plaats:  Emmastraat / online 
Tijd:   21.00-22.15 uur 
 
Aanwezig: 
CUR: S. van Peenen (Vz), J. van den Aardweg, K. Akkerhuis (vice-vz), N. Rombout, A. Pronk, P. Ouwens,  
N. Rombout, M. Fiers 
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers 
CvB: N. Barendregt 
Bestuurssecretaris: T. Stoltz 
Afwezig: C. van ’t Veer 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda        21.00-21.05 uur 

Gezien maatregelen en voorzorg vindt de vergadering online plaats. 
 

2. Mededelingen          21.05-21.15 uur 
 

CvB: 
• Contract R. Hormann loopt af en wordt in overleg niet verlengd per 01-03-2022. CvB neemt voorlopig taken waar en 

onderling taken verdeeld binnen DB over Clusterdirecteuren. B. Hakkeling - MTO en M. van Herp – ICT.   
CvB zit nu wat dichter op bedrijfsvoering. 

• Vertrek hoofd HR. CvB is hierover in gesprek met team. CvB heeft vertrouwen dat het goed komt. 
• Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden met het dagelijks bestuur van de CUR over de zorgpunten. Onder andere de 

reactietermijnen en de inschatting of informatie gedeeld moet worden en op welk tijdstip zijn besproken. Voorbeelden 
zijn flexibele pakketten en escalatieladders. 
Alle inrichting staan omschreven in het fundament. Koersplan vertalen naar bestuursbureau is nu de volgende stap. Dit 
om de ambities waar te maken en te ontwikkelen. 
 
De CUR geeft aan dat zij behoefte heeft aan de concretisering van zaken. 
CvB vraagt de CUR om op de aangeleverde concept stukken te reageren. De CUR zoekt naar de verwachting over de 
wijze van behandeling. CvB geeft aan dat input van CUR gewenst is en er uiteindelijke formele advies- en 
instemmingsaanvragen zullen volgen waar nodig. 
 

CUR: 
Naast de te bepalen agendapunten heeft het CvB op het aanbod voor een ‘1-op-1 gesprek’ aangegeven dit gesprek 
in transparantie met DB en bijzijn van de bestuurs- en ambtelijk secretaris van de CUR te willen voeren. 
Namens de CUR zijn de diverse punten aangedragen en besproken. 
ICT en HRM zijn de terreinen waarop de zorg van CvB zit. 
 
CUR geeft aan focuspunten te hebben en wil graag weten wat de vraagstelling wordt aan het extern bureau?  
Handreiking van CvB om hierin mee te denken. 

 
Actie CvB: Concept dat is gedeeld met de directeuren ook delen met CUR. 
 
• Ziekteverzuim CUR-lid  
• Beleidsplan communicatie CvB: volgt, is men mee bezig 
• Terugkoppeling contact / overleg RvT. T. Stolz zal alsnog actie ondernemen om tot een overlegmoment tussen CUR en RvT 

te (laten) komen. Actie: TS 
• Zitting A. Pronk gehandhaafd doordat dochter jaar doubleert. 

 
Overige bespreekpunten: 
 

• Vacature RvT. CvB geeft aan dat de termijn van C. Bulte afloopt.  
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• Terugkoppeling Adviesraad 01-02-2022.  
- Koers 24 leeft niet binnen organisatie. CvB geeft aan dat dit de reden is dat een tussenevaluatie plaatsvindt. 

Doordat Koers 24 pas uitgerold zou worden als het fundament er is, dat eerst nodig was. Daardoor is er in- en 
extern geen uitgebreide aandacht aan communicatie Koers 24 gegeven. Het klopt dus dat het binnen de 
organisatie niet leeft.  

- Werkdruk personeel. Is duidelijk en onder aandacht van CvB. 
- Ouderbijdrage – tips gedeeld over wijze van betaling. Wel daling te zien in de ouder bijdrage.   

Tip CUR: om centraal sturing te geven aan de wijze. CvB geeft aan dat minister aangeeft dat het vrijwillig is.  
Er moet gekeken worden welke financiële gevolgen het heeft en hoe geborgd kan worden dat in toekomst alle 
kinderen mee kunnen met een schoolreis. 

- Ventilatie wordt meegenomen als aandachtpunt in de RI&E. Actie: CvB 
- Zorg bezetting MR Schakel wordt opgepakt door CvB. Actie: CvB 
- Flexibele pakketten. Signaal wordt meegegeven aan het CvB.  Actie vanuit de Adviesraad. 

• Uitblijven informatie rondom implementatie nieuw medewerkersportaal. Dit zit verwerkt in ICT-vraagstuk. 
NB. hier geldt dat er geen sprake is van een wijziging van de regeling, maar in uitvoering/systeem. 

• Op welk moment worden zaken voorgelegd als informatie dan wel advies of instemming? Op het moment uitvoering 
betreft verkeert CvB in de veronderstelling dat dit niet langs de CUR hoeft. Pas als er aanpassing in beleid is wel. De 
CUR is blijkbaar gewend om in veel informatie al te worden meegenomen. Dit is vergt een nieuwe afstemming tussen 
CvB en CUR. 
De formele advies- en instemmingsrechten uit de wetgeving (WOR en WMS) worden aangehaald. CvB legt voor dat 
een uitvoeringsbesluit wat overbodig lijkt, als het CvB gaat uitvoeren waarop de CUR instemming of positief advies 
heeft verleend. De CUR geeft aan dat zij openstaat voor een praktische invulling, maar wel zorggedragen moet 
worden voor dossiervorming.  
 
Een besluit kan prima per e-mail bevestigd worden in plaats van formele (pdf-)brief. Het enkel opnemen in de notulen 
is volgens de CUR niet afdoende. Hiervoor verwijst CUR onder andere naar WOR, Artikel 27 en WMS, artikel 17.  
 

• WOR, Artikel 27 (instemmingsrecht), lid 2 
De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de 
beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming 
werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste 
éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk 
en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat 
besluit zal uitvoeren. 

• WMS, Artikel 17 (adviesrecht), lid c. 
de medezeggenschapsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies 
gevolg wordt gegeven;  
 
Er zal worden gekeken om een modus te vinden in het gebruik van e-mail, brieven en notulen. Het voorstel is dat 
T. Stolz en C. Roos kijken wat praktisch kan om wel de wettelijke route te volgen en tegelijk extra werk te voorkomen. 
Actie: TS/CR  

• Afspraak CUR-RvT. 
Voorzitter RvT heeft geen contact met TS opgenomen voor het plannen van afspraken. Bedoeling is wel te vergaderen 
met voltallige RvT en CUR. T. Stolz pakt het (laten) maken van afspraken alsnog op. Actie: TS 

• Er zijn diverse vergaderdata van CUR-CvB in overleg aangepast. Het overzicht op de website zal worden geactualiseerd. 
Actie: CR 

 
3. Notulen d.d. 29-11-2021 & Actielijst       21.15-21.20 uur 

Doel: vaststellen notulen 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen   
 
De notulen zijn online vastgesteld en akkoord bevonden. Ze worden als duidelijk ervaren.  
 
Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 29-11-2021  
 
CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis  CvB/TS Q2-2022 
2-20210406 Workshop medezeggenschap voor directeuren en managers 

kinderopvang (workshop wordt verzorgd door Cynthia/Focuzright) 
CvB 2022  

1-20210608 RI&E op agenda CvB 29-11-2021 staat dubbel in de CPT-notulen 
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2-20210608 Statutenwijziging: Adviesaanvraag Reglement CvB 
Informatie Reglement RvT  

CvB 2022-Q1 > op agenda 8-2-2022 
Ontvangen  

9-20210608 Uitkomsten rapport UN1EK vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie: 
- Analyse agenderen> openstaande vraag komt via TS naar CR 

CvB Q1-2022 (volgt via afdeling kwaliteit: keuze gemaakt in 
samenvatting prioriteiten; nu ligt er de vraag samenvatting van 
wat niet prioriteit is…volgende keer concretiseren. 
In Q1-2022 kwaliteit op agenda en dan dit meenemen) 
> er komt nu beleid kwaliteitszorg en inhoudelijk zijn we verder. 
Uitrol kwaliteitsonderzoek komt t.z.t. op de agenda/actiepunt Q2-
2022; agendapunt voor nu afronden.  

2-20210907 MZ-reglementen per 2024 mee laten lopen in beleidscyclus van 4 jaar CUR/CR 20230901 
3-20211101 Evaluatie uitkomst integrale audits op de agenda CvB/CUR 20220607 
6-20211101 NPO generieke brief vanuit het CvB na instemming locaties CvB 20211129; CvB gerappelleerd vanuit de CUR/; in de 

nieuwsbrief meegenomen; dus er komt geen aparte 
brief./ nwsbrf mdw volgt naar CUR. Afgerond (zie 
vergaderstukken) 

9-20211101 Uitkomst ICT op agenda CvB 2022-Q1 > Afgerond, afvoeren op agenda 8-2-2022 
10-20211101 Informatie over het projectplan volgt voor 16-11-2021 t.b.v. Adviesraad. 

> uitkomst komt t.z.t. (wijzigen in (PV) notulen 
CvB 20211116; Afgerond, afvoeren 

11-20211101 Teruggeven aan Adviesraad dat CvB concrete voorbeelden nodig heeft 
i.g.v. signalen om te voorkomen dat o.b.v. 1 locatie de gehele groep 
‘aangesproken’ wordt 

CUR 20211116; Afgerond, afvoeren 

12-20211101 Analyse NPO op de agenda CvB 20220701 
1-20211129 Nazien uniformiteit toekenning uren/compensatie MZ-leden CvB 20220301 ; Afgerond gecommuniceerd   
2-20211129 Benadering opvang naast doelstelling IKC opnemen in actielijst op Q2-

2023 en komt terug in de Beleidsagenda. 
CvB Q2-2022 

3-20211129 Aanvullende vraag vanuit Adviesraad (Balkon) m.b.t. Tarieven Opvang 
2022 naar CvB en (laten) beantwoorden 

CR/TS 20211208; Afgerond, afvoeren 

4-20211129 Reactie CUR op Adviesaanvragen Tarieven Opvang 2022 en Begroting 
opvang & Onderwijs 2022 naar CvB 

CR 20211203; Afgerond, afvoeren 

5-20211129 Het RI&E rapport op hoofdlijnen aanleveren bij CUR en 
t.z.t. het verzuimbeleid koppelen aan RI&E 

CvB 
CvB 

20211231; > Afgerond, afvoeren op agenda 8-2-2022 
20220208 

6-20211129 Oppakken en (laten) uitvoeren nieuw verzuimbeleid; tusseninfo naar 
CUR 

CvB 20211213; > Afgerond, afvoeren op agenda 8-2-2022 

 
4. Corona - evaluatie 21.20-21.25 uur 

Doel: update / stand van zaken 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
 
Er is veel gebruik gemaakt van escalatieladders. Ze werken, maar er is onvoldoende personeel om invulling te geven. 
De escalatieladders maakt wel het proces duidelijk. Vanuit Adviesraad kwam terug op werkdruk op BSO en HEDO. 
Flexibiliteit is goed, maar vergt hoop van medewerkers. 
 

5. RI & E      21.25-21.35 uur 
(Artikel 3, lid k, Bijlage bij Reglement CUR d.d. 02-10-2019; artikel 27 lid 1d WOR; artikel 12, lid k Wms)   
Doel: instemming (dan wel eerst informatie) 
Status: aanvraag te ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Eerste RI&E binnen UN1EK van CvB. Facilitair gaat met externe partij locaties bezoeken, uitkomst RI&E en bouwkundig. 
Dit wordt meegenomen in de begrotingsgesprekken. Clusterdirecteuren nemen uitkomst regulier mee in overleg met de 
IKC-directeuren. De Plannen van Aanpak zijn klaar en worden meegenomen in de PDCA-cyclus. Dit wordt volgend jaar 
anders, zodat er een andere bestuurlijke rapportage kan volgen ook voor de CUR. Externe partij heeft getoetst en volgt 
uitleg op hoofdlijnen. 
Formeel moet er voor instemming van de CUR een plan van aanpak komen. Echter het rapport op locatieniveau kan niet 
gecomprimeerd worden. Applicatie staat open voor de CUR voor (steekproefsgewijze) inzage. 
De CUR staat ervoor open dit pragmatisch oplossen.  
 
Afgesproken wordt dat er een instemmingsaanvraag op hoofdlijnen volgt naar de CUR met een brief van de externe 
partij. Actie: CvB Suggestie wordt gedaan om een commissie van de CUR in te stellen, die steekproefsgewijs de lokale 
rapporten zal bekijken.  
De CUR vraagt of welzijn meegenomen is? CvB geeft aan dat dit wel meegenomen is, maar dit lastig is om op 
locatieniveau aan te geven. 
Noot notulist: vanuit de nabespreking van de CUR is aan CvB voorgelegd de (inhoudelijke) behandeling van de RI&E over 
te dragen aan de IKC-raden. Dit is akkoord bevonden en in de Adviesraad van 23-02-2022 meegegeven. 
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6. Reglement CvB (zie SP)         21.35-21.40 uur 
(WMS Artikel 11, lid f, WOR, Artikel 25, lid e) 
Doel: advies  
Status: aanvraag te ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Eerste indruk CUR. Reglement globaal gelezen. Opvallend zaken worden meegegeven door CUR aan CvB. CvB heeft het 
met de directeuren en het DB besproken.  Stukken zijn ter inzage gedeeld en er volgt nog een formele adviesaanvraag. 
Actie: CvB  
 

7. Beleidsagenda          21.40-21.50 uur 
(WMS Artikel 11, lid f, WOR, Artikel 25, lid e) 
Doel: instemming (dan wel eerst informatie) 
Status: aanvraag (te) ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Aanpassing gedaan, aangeleverde document is nog een concept. De naam is gewijzigd naar ‘bestuurlijke agenda’. 
 
Volgende keer komt er een reactie van CvB op de vragen van de CUR. Actie: CvB 
CvB beschouwt het als informatie, het document wordt niet ter instemming voorgelegd.  
Vraag van CvB is: Zijn de onderwerpen dekkend voor de agenda van CUR-CvB en CUR-RvT? 
Hieruit volgen dan advies- en instemmingsaanvragen voor de uitwerken van deze bestuurlijke agenda. 
Eind Q1-2022 moet er bestuurlijke rapportage volgen, gekoppeld aan de beleidsagenda. 
Vanuit koersplan, reglement CvB en onderwerpen die er nog niet in vermeld staan. 
 
Nog geen antwoorden op de vragen ontvangen vanuit CvB. 
Actie: CvB reageert op vragen CUR, dan bestudering ‘bestuurlijke agenda’ en eventuele aanvullende vragen aanleveren 
vanuit CUR naar CvB.  
 
CUR doet het voorstel aan CvB om beleidsagenda vast op de agenda te plaatsen en in iedere vergadering een 
onderwerp terug laten komen. CvB is hiermee akkoord. Actie: CUR/CvB 
Beleidsagenda ontbrak vooralsnog, waardoor de doelstelling voor de CUR ook lastig te bepalen bleek.  
Vaststellen beleidsagenda is nu prioriteit. De CUR gaat voor input op de diverse thema’s van de beleidsagenda 
verzamelen. Stap 1. HRM Actie: CUR 
 

8. Groot in Klein (zie SP)         21.50-21.55 uur 
(WMS Artikel 11, lid c , WOR, Artikel 25, lid 1c) 
Doel: advies (dan wel eerst informatie) 
Status: aanvraag te ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Uitkomsten worden meegenomen binnen de uitrol van de bestuurlijke agenda. 
Rapport geeft 2 oplossingsrichtingen. CUR heeft behoefte aan duiding. Deze duiding gaat CvB geven en komt  
naar de CUR. Keuze moet nog gemaakt worden. CUR wacht op duiding vanuit CvB. 
CUR geeft aan dat indien zorgvuldig gepositioneerd dit van belang kan zijn voor de toekomst voor UN1EK. Dit wordt 
meegenomen in evaluatie. 
 
Komend half jaar volgt tussenevaluatie op het koersplan. Hier heeft de CUR ook belangrijke rol in. Proces 
tussenevaluatie wordt voorgelegd en ook hoe de CUR vindt hoe het gaat. Hier wordt integraal naar gekeken. 
Actie: CvB 
 

9. HRM (zie SP)          21.55-22.05 uur 
(WMS Artikel 11, lid 1f, WOR, Artikel 25, lid 1e (belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van 
bevoegdheden binnen de onderneming) 
Doel: advies (dan wel eerst informatie) 
Status: te ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
CUR heeft vernomen dat hoofd HR vertrekt.  
ICT en HRM zijn de terreinen waarop de zorg van CvB zit. 
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Rijnconsult doet op deze terreinen UN1EK ondersteunen. 
Het is goed externe partners te hebben, maar de regie moet binnen UN1EK liggen. 
 
Aan het eind zal CvB evalueren en deze uitkomst komen terug naar CUR.  
Wat wordt nu de richting? CUR wil dit graag horen. 
 
CvB : voorstel HRM en ICT vast op de agenda opnemen van CUR-CvB. Actie: CUR/CvB 
CUR heeft even tijd nodig de aangeleverde stukken door te nemen. Duiding vanuit CvB volgt dan nog. 
 
Stuurgroep (mensen van afdeling en ook directeuren en leidinggevende opvang), gaat de ‘medewerkersreis’ onderzoeken. 
Zorg bij HRM is het inrichten werkprocessen zodat de medewerker centraal staat. Hoe gaan we samenwerken? Binnen de 
organisatie? CvB geeft aan dat je kunt gaan praten over ziekteverzuim, UN1EK Academy, professionaliseren, maar eerst 
moet het basisproces op orde zijn. CvB heeft al aangegeven dat ze met Rijnconsult willen starten. CvB wil graag input vanuit 
de CUR voor de uiteindelijke opdracht aan Rijnconsult.  
 
CUR vraagt of Rijnconsult aangehaakt blijft bij proces? CvB geeft aan dat Rijnconsult alleen is voor het proces. 
Kwartiermaker vanuit Rijnconsult zal het traject HRM en ICT tot zomer gaan trekken en ondertussen wordt gekeken om 
invulling geven aan hoofd HRM. Dit is een punt voor de voor tussenevaluatie. Dit raakt ook werkgeverschap. CUR merkt op 
dat UN1EK wel onderscheidend moet zijn. Dit neemt CvB mee en dit komt terug in de tussenevaluatie. 
Actie: CvB 
 
CUR geeft aan focuspunten te hebben en wil graag weten wat de vraagstelling wordt aan het extern bureau?  
CvB geeft aan dat het gaat om de hele keten. Voor de voorjaarsvakantie zal met het onderzoek worden gestart en dit moet 
voor de zomervakantie zijn afgerond. De CUR doet het CvB een handreiking om hierin mee te denken. 
 

10. ICT (zie SP)          22.05-22.10 uur 
(WMS Artikel 11, lid 1f?, WOR, Artikel 25, lid 1h (belangrijke investering)/lid k, (technologische voorziening)  
Doel: advies (dan wel eerst informatie) 
Status: aanvraag te ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
CUR vindt dit een te gevoelig item. FG komt binnenkort bij DB UN1EK op bezoek. Iedereen heeft het recht om te melden. 
Afgelopen jaar is een soortgelijke situatie geweest en toen heeft de FG geconcludeerd dat dit geen lek was. Zodoende is dit 
nu anders aangepakt. Lijn van kwartiermaker (Rijnconsult gaat ICT structuur inrichten) neemt privacy mee in zijn opdracht. 
Langs ICT-lijn, beleid interne- externe communicatie en langs FG wordt e.e.a. opgepakt.   

 
Het is goed externe partners te hebben, maar de regie moet binnen UN1EK liggen. 
CvB kijkt daarnaar met M. van Herp. Werkgroep ICT gaat hiermee aan de slag. Voor de zomer moet dit afgerond zijn. 
Uitkomst is beter (intern) communiceren. Aanstellen ICT-manager is vervolgstap. Aan het eind evalueren en deze uitkomst 
komt terug naar CUR. Actie: CvB 
CUR vraagt wat status van het rapport is? Er moet er een keuze gemaakt worden. Zijn die al gemaakt? Lopen er al acties 
rondom? Een stuurgroep is ingericht met CvB, M. van Herp en de kwartiermaker vanuit Rijnconsult. wordt aangevuld met 
mensen van de werkvloer. Migratiestuk liep al en was on hold. Is nu weer opgepakt. Er is geen sprake van nieuw beleid en 
uitvoering sluit naadloos aan op uitkomst van het rapport. Een themagroep zal volgen en deze wordt aangevuld met 
mensen van de werkvloer. Wat wordt nu de richting? CUR wil dit graag horen. 
CvB doet het voorstel HRM en ICT vast op de agenda opnemen van CUR-CvB. Actie: CUR/CvB 
 

11. Vakantiedata (zie SP)         22.10-22.15 uur 
Doel: informatie > formeel instemming! 
Status: ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Data worden regionaal vastgesteld. Regio Westland, Zuid West Nederland. Besturen PO en VO gaan akkoord met 
voorgestelde data vanuit de minister. Afwijking is IKC van Kampen, waarvoor uitzondering is gegeven vanuit ministerie. 
CvB vraagt CUR om akkoord op de vastgestelde, zonder formele instemmingsaanvraag. 
CUR kan hiermee akkoord gaan. Er zal een formele reactie worden opgesteld. Het betreffende document zal alsnog 
opgenomen worden in SP. Actie: CR/CUR  
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12. Rondvraag, evaluatie en sluiting        22.15-22.20 uur 
 
• 3 vergaderdata verzet: 2022 CUR-CvB 

05-04-2022 (dinsdag) > maandag 11-04-2022 
06-09-2022 (dinsdag) > maandag 05-09-2022 
01-11-2022 (dinsdag) > maandag 31-10-2022 

 
 
Commissies:  
- Dagelijks Bestuur: Stanley/Kim // Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
- Commissie Financiën en juridische aangelegenheden: Caroline, Stanley, Albert, Maarten 
- Commissie P&O en kwaliteit: Petra, Jaco, Natascha, Kim 
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Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 08-02-2022  
 
CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis  CvB/TS Q2-2022 
2-20210406 Workshop medezeggenschap voor directeuren en managers 

kinderopvang (workshop wordt verzorgd door Cynthia/Focuzright) 
CvB 2022  

2-20210907 MZ-reglementen per 2024 mee laten lopen in beleidscyclus van 4 jaar CUR/CR 20230901 
3-20211101 Evaluatie uitkomst integrale audits op de agenda CvB/CUR 20220607 
12-20211101 Analyse NPO op de agenda CvB 20220701 
2-20211129 Benadering opvang naast doelstelling IKC opnemen in actielijst op Q2-

2023 en komt terug in de Beleidsagenda. 
CvB Q2-2022 

1-20220208 Vragen in advies-/instemming wel (borgen) om te (laten) 
beantwoorden. 

CUR/CvB continue 

2-20220208 
 

Concept document dat voor ICT en HRM is gedeeld met de directeuren 
ook delen met CUR. 
 

CvB 20220301 

3-20220208 Afspraak CUR-RvT  TS 20220412 

4-20220208 Instemmingsaanvraag RI&E. 
(op hoofdlijnen met een brief van de externe partij ) 
Ventilatie wordt meegenomen als aandachtpunt in de RI&E 

CvB 20220412 

5-20220208 Zorg bezetting MR Schakel oppakken CvB 20220301 

6-20220208 Afspraak voor afstemming modus in het gebruik van e-mail, brieven en 
notulen voor de behandeling en afwikkeling advies- en 
instemmingsaanvragen 

TS/CR 20220412 

7-20220208 Verplaatste CUR-CvB vergaderdata op website laten aanpassen CR 20220412 

8-20220208 Adviesaanvraag Reglement CvB CvB 20220412 

9-20220208 Reactie op vragen CUR op concept beleidsagenda CvB 20220301 

10-20220208 
 

GiK, proces en uitkomst tussenevaluatie voorleggen aan CUR  CvB 20220412 

11-20220208 HRM, ICT en beleidsagenda als vast agendapunt CUR-CvB CUR/CvB 20220412 

12-20220208 Input verzamelen op aangeleverde stukken:  

- Rapport ICT 
- Rapport HRM 

- Rapport GiK 

CUR 20220307 

13-20220208 CUR meenemen in tussenevaluatie HRM, ICT en GiK CvB 20220422 
 

14-20220208 Tussenevaluatie vanuit Rijnconsult op traject HRM en ICT  CvB 20220422 

15-20220208 Aangepast 3 vergaderdata verzet: 2022 CUR-CvB op website 
05-04-2022 (dinsdag) > maandag 11-04-2022 
06-09-2022 (dinsdag) > maandag 05-09-2022 
01-11-2022 (dinsdag) > maandag 31-10-2022 
 

CR 20220412 

 


