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Notulen vergadering CUR  
Datum: 01-10-2018, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.00 -20.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Esmeralda Leydekkers, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris),  
Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter) 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  
2.  Mededelingen 
 DB:  
 -Petra Ouwens is per vandaag formeel CUR-lid en wordt van harte welkom geheten! Er is geen bezwaar 
 aangetekend. 
 Actie Cynthia: publicatie benoeming Petra Ouwens na aflopen bezwaartermijn. 
  
 CUR:  
 -Sander Halkes geeft aan eind dit jaar zijn CUR-lidmaatschap te stoppen wegens het niet meer te kunnen 
 combineren in alle drukte. Er ontstaat hierdoor een vacature (ouders school). 
 
3. Tarieven 
 Maandag heeft de financiële commissie de stukken over de Kaderbrief en Tarieven besproken. Er wordt een  
 korte toelichting aan de CUR gegeven. 
 
 - Tussentijdse stand van zaken financiële resultaten 

Het resultaat is iets positiever in de min t.o.v. begroting (-45 realisatie vs -51 begroting), maar voor de 
jaarbegroting is dit nog binnen de bandbreedte vanwege de reservering van risicogeld voor personeelstekort 
(300K), dat nog niet is uitgegeven en verder een lagere afschrijving a.g.v. het uitstel De Schakel.  
Wel worden wat rare verschillen opgemerkt tussen de investeringsbegroting en het resultaat op locatieniveau. 
Dit wordt nader uitgezocht. 
 
- Kaderbrief Begroting  

Er zijn grote effecten a.g.v. een eenmalige uitkering en de nieuwe cao. Naar verwachting wordt dit opgevangen 
door de verhoogde vergoeding vanuit het Rijk 
Er is een vereenvoudiging van de gewichtenregeling. Per Saldo lijkt het neutraal. Wel zijn er verschillen tussen 
locaties.  
Er is een verdere detaillering van MOP in relatie ook tot de noodzaak tot verduurzaming. 
Er komt meer aandacht bij het begrotingsproces voor prognose i.v.m. de ontstane verschillen. 
De Rijksbekostiging wordt waarschijnlijk eind oktober gepubliceerd in de Staatscourant waarna men dan de 
definitieve impact kan doorrekenen. Dit ook i.v.m. de introductie IKK waarbij leidster-kind ratio wordt gewijzigd. 
 
Tarieven kinderopvang 
- Grote aanpassingen i.v.m. de introductie IKK waarbij leidster-kind ratio wordt gewijzigd; 
- Noodzaak voor aanstelling pedagogisch beleidsmedewerker; 

 - Nog meer aandacht voor optimale bezetting van groepen. 
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Ondanks verwoede pogingen is een tariefstijging tot boven maximum Belastingdienst noodzakelijk. Dit is voor 

het eerst boven bij de HEDO (8,05 vs. 8,02). Het Rijk zegt dat de gecompenseerd wordt door de verhoging van 

de vergoeding: Uniek (en branche) zeggen van niet en vandaar de noodzaak tot een hoger tarief. Voor de BSO 

wordt het tarief bevroren (lager dan BD). 

De bestuurder komt nog met een aantal voorbeeldberekeningen, omdat toeslagen voor ouders ook verhoogd 

worden en er dan voor ouders, ondanks de verhoging van tarief mogelijk toch nog voordeel in zit (of het minder 

groot nadelig uitpakt). Dit wordt voorbereid voor de komende Adviesraad 2/10. 

De commissie heeft zelf ook een aantal voorbeeldberekeningen gemaakt. 

In het pakketaanbod worden de flexibele pakketten afgeschaft. Verder wordt de minimale afname 3 dagdelen in 

plaats van 2. Hiervoor komt nog een (pedagogische) onderbouwing voor de Adviesraad. De groep waar het om 

gaat is klein, maar je wilt niet degene die wel 1 dag afneemt afschrikken. Je kunt niet bij dagopvang en 

peuterspeelzaal een verschillend pedagogisch beleid uitleggen, want bij de peuterspeelzaal kun je wel 2 

dagdelen afnemen.  

Al met al was het een constructief overleg met goed voorbereide stukken. 

De afspraak is dat er nog een tweetal zaken (voorbeeldberekeningen en nadere schriftelijke 
onderbouwing/toelichting op de minimale afname drie dagdelen) aangeleverd worden deze week, zodat we de 
stukken kunnen doorsturen naar de Adviesraad voor 2/10. 
 
NB. De keuze voor de minimale afname is het resultaat van de uitkomst van de werkgroep i.c.m. de 
doorrekening van het financieel management. Er dient rekening te worden gehouden dat de tariefstijging 
desondanks niet kostendekkend is. 
De financiële stukken zijn tot dusver alleen met de CUR gedeeld. 
 
Afspraak CUR: we wachten input Adviesraad af uiterlijk maandag 8 oktober. De CUR vergadert op 9 oktober en 
zou dan een principe besluit kunnen nemen. Het CvB wil uiterlijk 5 november een advies.  
Uiterlijk vrijdag voor herfstvakantie kan de CUR zijn definitieve reactie geven. 

 

4. RvT   
 De agenda RvT wordt voorbesproken. 
 

5.  Volgende vergadering 
 -Adviesraad: dinsdag 2 oktober 2018  
 -CUR: dinsdag 9 oktober 2018 
   -CvB-CUR: 12 november 2018 
 
6.  Rondvraag en sluiting 
 -Geen. 
 
N.B.  
 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Sander/Caroline/Esmeralda)     

• P&O en Arbo (Saraab/Daniëlle)    

• IKC en kwaliteit (Caroline, Lennert)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab)  

• Binnenkring lerarentekort (Daniëlle) 
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Actielijst CUR 

Nr.  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20181001 Publicatie benoeming Petra Ouwens na aflopen bezwaartermijn. DB 20181002 

2-20181001 Vacature CUR ouder-school per 1/1/19 DB 20181231 

Algemeen Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel) 

DB 2019? 

1-20180910 Actie commissie P&O/Arbo: een afspraak maken met de preventiemedewerker en bedrijfsarts voor 
kennismaking en afstemming periodiek overleg. 

 20181009 

3-20180910 Stukken doordecentralisatie Maassluis naar de CUR CvB 20180924 

4-20180910 Terugkoppeling aan CvB wie zal deelnemen aan werkgroep algemeen strategisch beleid i.c.m. 
discussie over Christelijke identiteit. 

CUR 20181002 

5-20180910 Terugkoppeling aan CvB over deelname aan werkgroep over strategisch personeelsbeleid>de CUR 
zal vanaf de zijlijn meekijken en niet actief meedoen aan beleid schrijven. 

CUR 20181002 

6-20180910 Esmeralda/Saraab/Cynthia gaan een draaiboek maken voor een Un1ek brede 
medezeggenschapsbijeenkomst begin volgend jaar; dit zal ook worden teruggekoppeld aan de 
Adviesraad na hun verkregen input voor de zomer. 

 20181031 

7-20180515  Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis. CvB  20181112 

11-20180515  Analyse uitval leraren en gevolgen kinderen per locatie; P&O is heel druk met zoeken naar mensen; 
eerste beeld dat alle locaties hiermee te maken hebben gehad. Omvang is niet per definitie de 
reden; maatregelen: niet meer dan 10x klas naar huis gestuurd. Prio nu is vacatures invullen. 
10 fte nieuw schooljaar als begin augustus nog niet opgelost dan via externe bureaus. 

CvB  20180611  

5-20171106  Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR  CvB  2018  
13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  CvB  2019  
15-20171106  Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de definitieve 

accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 
CvB  20181112  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


