Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SVOL

Instemmingsbrief
In de vergadering van 8 december 2016 heeft de GMR zich gebogen over een
aantal dossiers. Sommigen betroffen advies en anderen vroegen om
instemming.

Advies
-

Hoofdlijnen van het Meerjarig Financieel Beleid 2017 – 2020

De Financiële Commissie heeft van de GMR het mandaat om de financiële
zaken van de SVOL te beoordelen. De Commissie heeft echter nog niet de tijd
gehad om in onderling overleg tot een éénduidig advies te komen en verzoekt
de raad om in te stemmen met uitstel van het advies tot 10 januari 2017. Op
deze datum komt de Financiële Commissie bijeen en zal een advies
formuleren over het dossier.
Tevens verzoekt de Financiële Commissie om de ondertekening van
Hoofdlijnen van het Meerjarig Financieel Beleid 2017 – 2020 uit te stellen tot
na 10 januari 2017.

Instemming
-

De voortgang van de Contourennota en het bijbehorend Addendum

De GMR bevestigd haar standpunt van 9 juni 2016:
Er kan pas sprake zijn van een ‘Go / No go’ moment nadat de Gemeenteraad
Lelystad een besluit heeft genomen over de plannen van de SVOL om twee
nieuwe clusters te creëren voor het voortgezet onderwijs dat door de SVOL
wordt verzorgd in Lelystad. Tot dat moment zal de GMR geen uitspraak doen
over de financiële aspecten rond de Contourennota en het Addendum.

-

Medezeggenschap in clusters

De GMR gaat akkoord met de wijze waarop de medezeggenschap voor de
toekomstige twee clusters gestalte wordt gegeven in het memo (met de
bijbehorende ‘Gentlemen’s Agreement’ van 28 november 2016

-

Organisatiestructuur SVOL

De PGMR stemt in met de voorgestelde nieuwe organisatiestructuur. Er moet
wel rekening worden gehouden dat deze structuur “werk in uitvoering” is
zolang nog niet alle functiecategorieën Ondersteunende Diensten zijn
ingevoerd dan wel beschreven.

-

Secundaire Arbeidsvoorwaarden

De PGMR stemt in met de herziene secundaire arbeidsvoorwaarden (WKRproof).
Er is wel een kanttekening bij gemaakt: regelingen zoals een maaltijd op
school bij avondactiviteiten moeten door de drie scholen worden
geïmplementeerd en aangeboden. Nu komt het nog voor dat op twee scholen
er wel ruimhartig wordt gewerkt en op de derde dat niet het geval is.
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