
    

Notulen vergadering CUR-CvB 
Datum:  01-10-2019  Plaats:   Kantoor UN1EK      Tijd:  20.00-21.30 uur 
 
Aanwezig:   
CUR: Lennert Verhoog (voorzitter), Robin Hormann, Esmeralda Verhagen, Petra Ouwens, Caroline van ’t Veer, 
Saraab Fallaha, Natascha Rombout;  Cynthia Roos (ambtelijk secretaris a.i.) 
 

Agendapunt Tijd  
 

 

1. Opening en vaststellen agenda      20.00-20.05 uur  
 
Lennert opent de laatste vergadering van Claudia. Aanvullend punt is dat het proces rondom de begroting 
aanvullend op de tarieven 2020 zal worden besproken met de CUR. 
  

2. Mededelingen        20.05-20.10 uur  
  
Schriftelijk aan te leveren (agenda) punten:   

 CvB:   

1. voortgang renovatie IKC De Schakel (praktisch en financieel/budgettair);  
2. inkoop- en aanbestedingsbeleid;  
3. voortgang decentralisatie V&S;  
4. lustrum UN1EK en presentatie Koers24 op woensdag 29-01-2020;  
5. structurele meting klanttevredenheid (zie mail aan DMT);   
6. ontwikkeling professioneel statuut;  
7. evaluatie collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;  
8. bestuursbezoek Onderwijs Inspectie voorjaar 2020;  
9. Stand van zaken GGD en handhavingsprocessen, 3 vraagstukken;  
10. Stand van zaken Ontwikkeling Masterclasses voor de high potentials;  

11. Openstaande taken uit actielijst (1-20190318, 2-20181001, 7-20180515, 15-20171106,   
3-20190708, 6-20190708).  

  
Besproken (agenda) punten in agenda overleg d.d. 16-09-2019:   

CUR:   
1. Nieuwe samenstelling DB, CUR en werkwijze commissies  
Lennert duidt de nieuwe bezetting van het DB (Lennert = voorzitter en Robin = vicevoorzitter). De CUR 
pakt de commissieverdeling op een nieuwe manier aan en wel door gebruik te maken ad hoc 
commissies. Mochten zich geen CUR-leden melden voor een voorliggend dossier, dan valt de CUR 
terug op de huidige commissieverdeling. 
2. Invulling werkzaamheden AS  
Cynthia vervult de rol van ambtelijk secretaris. Nu nog ad interim, maar na 01-11-2019 zet zij dit voort  
en wordt zij op basis van een overeenkomst ingehuurd voor voorlopig één jaar. 
3. Review reglementen/ vastgesteld nieuw reglement CUR  
CUR-reglement is inmiddels vastgesteld. Proces rondom de lokale reglementen is inmiddels gestart. 
 

De vraag m.b.t. bestemmingsreserve zal schriftelijk aanleveren via Ruud deze week. Actie: Cynthia 
Complimenten voor binnen de begroting blijven van de Schakel. 
  
Ingekomen stukken (na verzending agenda):  Instemmingsaanvraag VVF en Tarieven Opvang 2020 

  



3. Notulen d.d. 08-07-2019      20.10-20.15 uur  
 

Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld en openstaande actiepunten zijn doorgesproken 
tijdens agenda overleg en opvolging actiepunten wordt schriftelijk aangeleverd  
Status: besluitvormend  
Verantw.: allen     

 

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
1-20190318   Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR   CvB   September 2019   
2-20181001   Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement > Eric checkt.  RvT  2019 > Afvoeren, 

reglement is 
aangeleverd bij de 
CUR (Zie 
vergaderstukken)  

7-20180515    Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis   CvB    2019   
13-
20171106    

Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk   CvB    2019  >2020  

15-
20171106    

Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de 
definitieve accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 6/11: wordt door Eric bij Claudia 
neergelegd  

CvB    20181112 >2019   

> Eric checkt; 
Handhaven en 

aanvullende vragen 

naar Cvb, zie 
notulen 01-10-

2019  
3-20190708   Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden   CvB   20191001  
6-20190708   Via Adviesraad bevragen hoe directeur omgaat met verantwoordelijkheid voor inzet van de 

begroting en formatie > meenemen in de bespreking ter plaatse  
CUR   20190923  > 

Afvoeren, is 
besproken en 
terugkoppeling 
volgt. 
   

   
4. Vertrek Claudia en werving interim lid CvB    20.15-20.25 uur  

(profiel bij vergaderstukken)  
Doel: toelichting op profiel en procedure  
Status: informatief  
Verantw.: CvB  

 
Dwarsdoorsnee van de organisatie is betrokken om tot profielschets te komen met RvT (Guus en 
Abigail). Interim bestuurslid is geworven en start per 01-11-2019. Volgende week eerste 
inwerkmomenten. In principe aangesteld tot aan einde schooljaar en dan wordt bekeken hoe ver het 
staat met Koers24 en doel is dat er dan een advies ligt voor besturing na zomervakantie. 
Lennert geeft aan dat de CUR een constructief overleg had met de RvT op 30 september jl. De CUR 
vraagt CvB aandacht voor communicatie naar de organisatie. Voorstel is opname in de nieuwsbrief, 
Eric pakt dit op. Actie: CvB 
 

5. Koers24 en besturingsmodel      20.25-20.55 uur  
(zie vergaderstukken)  
Doel: update stand van zaken  
Status: informatief  
Verantw.: CvB  
 
De CUR is verheugd over korte en bondige stuk. O.b.v. de feedback zal er een 
instemmingsaanvraag volgen. CUR geeft aandachtpunt aan. 
Belangrijkste speerpunt is dat werknemers om zich horizontaal en verticaal kunnen ontwikkelen 
in het IKC. Verschil dat UN1EK gaat maken is in de opleidingsmogelijkheden en 
loopbaanperspectief. Actie: CvB 
 
 



6. Instemmingsaanvraag Contractering nieuwe ARBO-dienst   20.55-21.00 uur  
(zie Advies CUR d.d. 16-09-2019 bij vergaderstukken)  
Doel: toelichting CUR op uitgebracht advies en CvB op uitvoeringsbesluit   
Status: besluitvormend  
Verantw.: CvB  
Uitvoeringsbesluit is door CUR ontvangen. Vanaf 01-10-2019 live. Bestaand verzuim heeft de 
meeste vragen opgeleverd en dit is binnen P&O opgepakt. 
 

7. Instemmingsaanvraag Uittreding uit het Vervangingsfonds    21.00-21.10 uur 
 Doel: toelichting voorgenomen besluit  

 Status: besluitvormend  
 Verantw.: CvB  
Aanvraag is door de CUR ontvangen en is voorzien van passend beleid. Er is nu echter wel sprake 
van volledige uittreding. De CUR maakt zich zorgen over het werven van personeel en mogelijk 
stijging van het verzuim. CvB geeft aan dat sprake is van het onttrekken van personeel uit het 
MCPO. Deze instemmingsaanvraag gaat om financiering van de vervanging.  
Het onderwerp zal buiten vergadering besproken worden door de CUR, waarna advies gegeven 
zal worden gegeven door de CUR. 
 

8.  Adviesaanvraag Tarieven 2020 Opvang    21.10-21.20 uur  
Doel: toelichting op voorgenomen besluit  
Status: instemmingaanvraag  
Verantw.: CvB  
Afspraak is gemaakt voor Kornell met Cie Financiën op 14-10-2019 en dan zal het in de 
Adviesraad op 15-10-2019 worden besproken. 
  

9. Managementrapportage financiën t/m juli 2019    21.20-21.30 uur  
(zie vergaderstukken)  
Doel: update stand van zaken  
Status: informatief  
Verantw.: CvB  
 
Aan begin van jaar wordt schatting gemaakt wat er voor doelgroepen beschikbaar is. Periodiek 
(maandelijks) wordt een nieuwe afrekening gemaakt.  
Cijfers t/m juli: Q1 negatief resultaat. Q2 stabilisatie. Op locatie zijn maatregelen ingezet.  
Lijkt de goede kant op te gaan. Wel afhankelijk van de bekostiging. Er zijn nieuwe rekenregels. 
Opvang loopt iets achter op begroot. Dit komt met name door advies (AVG), interim (V&S), maar 
de lijn ziet er goed uit. De begroting is in lijn, maar er zitten wel wat lagen onder die het spannend 
maken de komende maanden. 

- Jaarrekeningen moeten nog besproken worden (traject goed afronden en in Cie Financiën 
bespreken op 14-10-2019). Actie: CvB/afdeling Financiën 
 

Het proces rondom de begroting onderwijs gaat nu weer lopen. Claudia stelt met Eric nog een 
Kaderbrief op. Van meerjarenbegroting wordt nu kaders gemaakt. 
Bewaking vindt plaats. Per kwartaal is er een bespreking met directeur koppels door Kornell. Op 
grootboekniveau worden zaken doorgelopen. 6 weken na einde van de maand worden de 
rapportages opgeleverd. Gesprekken zijn er door controller met P&O in maart/april ten behoeve 
van de formatie. In december moet dan het traject afgerond zijn. 
 

10. Volgende CvB-CUR vergadering     21.30-21.35 uur  
• 15-10-2019 (Adviesraad)  
• 04-11-2019 CUR  
• 20-11-2019 (Adviesraad)  
• 03-12-2019 CUR-CvB  



  
11. Rondvraag, evaluatie en sluiting     21.35-21.45 uur  
 

• Instemmingsaanvraag VVF: CUR-leden leveren vragen bij Saraab in uiterlijk 07-10-2019 
Saraab stelt uiterlijk 09-10-2019 concept reactie CUR op voor CvB, waarna CUR uiterlijk 11-10-
2019 zijn akkoord geeft waarna het vanuit de CUR naar CvB kan worden gezonde via 
ambtelijke secretaris. 

• Te ontvangen instemmingsaanvraag Koers24: CUR-leden leveren vragen in bij Natascha, die de 
lead neemt om de vragen te verzamelen en te bundelen en samen met DB/ambtelijke 
secretaris tot een reactie vanuit de CUR vormt. Tijdspad nog niet aan te geven, 

• Instemmingsaanvraag Tarieven Opvang 2020: CUR-leden leveren vragen in bij Robin/Cie 
Financiën voór 14-10-2019. Adviesaanvraag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de 
Adviesraad van 15-10-2019. Vragen door lokale raden insturen voor bespreking op 14-10 en 
terugkoppeling op 15-10. Robin vat de ontvangen vragen samen voor de bespreking door Cie 
Financiën met Kornel op 14-10-2019. 

• Adviesraad 15-10-2019. Agendapunten: Tarieven opvang 2020 en openstaande vacature(s). 
Petra en Esmeralda zullen namens de CUR afgevaardigden zijn. Lennert schuift indien mogelijk 
aan. Anders is het wellicht nog mogelijk dat Cynthia als notulist aanschuift. 

• Esmeralda geeft aan dat inmiddels duidelijk is wat haar takenpakket wordt. Dit maakt dat zij 
per direct moet stoppen als lid van de CUR, aangezien ze per 01-10-2019 in dienst is getreden. 
De CUR betreurt haar vertrekt, maar respecteert haar besluit. Op de volgende CUR 
vergadering van 4 november zal ze afscheid komen nemen van de CUR. De CUR beraadt zich 
nog hoe de vacature op te vangen met het oog op de verkiezingen begin 2020. 

  
Commissies:  

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia  

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline/Esmeralda/Robin)      

• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)  + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra)   

  
 

Actielijst   
CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
1-20190318   Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR   CvB   September 2019   
7-20180515    Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis   CvB    2019   
13-
20171106    

Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk   CvB    2020  

15-
20171106    

Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de 
definitieve accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 6/11: wordt door Eric bij 
Claudia neergelegd > aanvullende vragen worden bij CvB aangeleverd ter beantwoording 

CvB    20181112 >2019  
20191014  

3-20190708   Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden   CvB   20191001  
1-20191001 Vraag m.b.t. bestemmingsreserve zal schriftelijk aanleveren CUR 20191004 

20191001 Opname communicatie interim-bestuurder in de nieuwsbrief CvB 20191011 

3-20191001 Instemmingsaanvraag Koers24 naar CUR CvB 20191101 

4-20191001 
 

Jaarrekeningen besproken met Cie Financiën CvB/Kornell 20191014 
 

5-20191001 Instemmingsaanvraag VVF: 

• CUR levert vragen bij Saraab in uiterlijk 07-10-2019 

• Saraab stelt uiterlijk 09-10-2019 concept reactie CUR op voor CvB, waarna  

• CUR uiterlijk 11-10-2019 zijn akkoord geeft en 

• Advies vanuit de CUR naar CvB kan worden gezonde via ambtelijke secretaris. 

 
CUR 
Saraab 
CUR 
Cynthia 

 
20191007 
20191009 
20191011 
20191015 

6-20191001 Instemmingsaanvraag Tarieven Opvang 2020:  

• CUR levert vragen in bij Robin/Cie Financiën voór 14-10-2019.  

• Adviesaanvraag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de Adviesraad van 15-10 

• Robin vat de ontvangen vragen samen voor de bespreking door Cie Financiën met Kornel  

 
CUR 
Cynthia 
Robin 

 
20191014 
20191003 
20191014 

 


