
  

NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING  15 november 2016 

Aanwezig:, Jan de Wit (vzt), Peter Vereijken, Dolf Dekker , Immy Rorije, Harm Tiemens, Cecile Hagesteijn, Jos 

Bruchhaus, 

Notulen: Diana Eleveld  

Afwezig: Gerrit Hidding Tiny Veenbaas 

Locatie: Stafbureau Hofstraat 18 

 

1.De voorzitter opent de vergadering 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

De voorzitter geeft aan dat de heer Hidding vanwege ziekte niet aanwezig is. 

 

2.Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 7 oktober 2016 wordt inhoudelijk en tekstueel doorgenomen. 

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld 

 

3. Financiën 

Marap januari t/m oktober 2016 

De maandrapportage van januari tot en met oktober  is voorafgaand aan de vergadering 

toegezonden. De heer Ten Hoor licht de rapportage toe.  

Hij geeft aan dat er meer inkomsten zijn dan begroot en dat er minder uitgaven zijn. 

Uiteraard zijn er in de laatste maanden van het jaar nog diverse uitgaven te doen. 

Verwacht wordt dat 2016 met een positief resultaat afgesloten kan worden. 

In de marap zijn de verzuimpercentages opgenomen. Kortdurend ziekteverzuim binnen onze 

organisatie is onder het gemiddelde echter het langdurig verzuim is wel hoger. 

De AD a.i. licht de oorzaak van het ziekteverzuim toe. Het grootste deel van het langdurig verzuim is 

niet werk gerelateerd, maar is te wijten aan andere oorzaken. 

Actie: in januari/februari 2017 zal het ziekteverzuim van het jaar 2016 aan het bestuur worden 

uitgereikt en toegelicht. 

De heer Ten Hoor geeft aan dat het natuurlijk verloop waarschijnlijk in de toekomst niet voldoende 

zal zijn om rddf plaatsing te voorkomen. Het MT geeft aan signalen uit het werkveld te hebben 

ontvangen van mensen die wellicht vanwege leeftijd eerder willen stoppen. 

 

Komen tot een geconsolideerde begroting stichting Kits Primair en stichting kindcentra Kits Primair  

Het bestuur geeft aan dat er voor het kalenderjaar 2017 een begroting gemaakt zal moeten worden 

voor de stichting kindcentra Kits Primair. Ook zullen er in de toekomst maandrapportages gemaakt 

moeten worden. 

-Voor de dekking van het waarborgfond op de lening dienen er nog enkele formulieren te worden 

aangeleverd bij het waarborgfonds. Mevrouw Fokkema zorgt ervoor dat dit geregeld wordt. 



-De AD a.i. geeft aan welke afspraken er met de gemeente Midden Drenthe zijn gemaakt over de 

subsidies die de kinderopvang zal ontvangen. De afspraken hierover zijn vastgelegd. 

Besluit:  

De verantwoording van de Asscher subsidie van de stichting kindcentra Kits Primair zal aan de 

gemeente Midden Drenthe worden toegezonden. 

De jaarrekening van de stichting Kits Primair van 2016 zal aan de gemeente Midden Drenthe worden 

toegezonden. 

De begroting voor het kalenderjaar 2017 van de stichting kindcentra Kits Primair zal rond februari 

2017 gereed zijn. 

Mededelingen 

Vacature directeur-bestuurder 

Vrijdag 18 november as. zal de benoemingsadvies commissie bijeen komen en diverse sollicitanten 

ontvangen. Het  streven is om voor 1 december aaanstaande de sollicitatieprocedure te hebben 

afgerond. 

In de BAC (benoemingsadvies commissie) zijn 9 mensen afgevaardigd vanuit diverse geledingen 

binnen de organisatie ( 2 bestuursleden, 2 MT leden, 2 GMR leden, een schoolcoördinator, een 

afgevaardigde uit de kinderopvang en de unitmanager facilitair).  

Besluit:  

Nadat de BAC een kandidaat gekozen heeft, zal deze worden voorgedragen aan het voltallige 

bestuur. Het bestuur zal hiervoor op 28 november aanstaande om 19.30 uur bijeen komen. 

Het bestuur besluit of de voordracht wordt overgenomen waarna de bestuursvoorzitter het besluit 

meedeelt aan de BAC. 

De voorzitter van de BAC zal hierna contact opnemen met de kandidaat. 

Organisatie 

Rapport CMO STAMM  

De inhoud van het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Er zijn meerdere scenario’s voor samenwerking mogelijk. 

De nieuw aan te stellen directeur-bestuurder zal worden gevraagd binnen de Raad van Toezicht de 

inhoud van het rapport te bespreken en hierin een koers te bepalen. 

Besluit: het rapport wordt aangehouden totdat er een nieuwe directeur-bestuurder is. 

Actie: de heer Vereijken zal schriftelijk reageren op de van het COG ontvangen brief. Hierin wordt 

verzocht het rapport niet openbaar te bespreken. 

 

Procedure om te komen tot een raad van toezicht 

Zodra er een nieuwe directeur-bestuurder is aangenomen, zal er een afspraak worden gemaakt bij de 

notaris. Er zal een reglement moeten  worden opgesteld en vastgesteld. 

De  statuten van Kits Primair (die al zijn vastgesteld door de gemeenteraad) en de statuten van de 

stichting kindcentra Kits Primair moeten aan de notaris worden toegezonden. 

Voordat de nieuwe directeur-bestuurder wordt benoemd, zal het huidige bestuur overgegaan zijn  

naar een Raad van Toezicht. 

Besluit: Er wordt een afspraak gemaakt met de notaris. Aan de notaris worden de statuten van beide 

partijen toegezonden met het verzoek deze aan te passen. Naast de statuten moet er een reglement 

worden opgesteld. De statuten van de kinderopvang moeten worden omgezet naar een Raad van 

Toezicht model.  

Actie: het secretariaat neemt contact op met de notaris om een afspraak te maken 



Korte toelichting stand van zaken kinderopvang MFA 

De AD a.i. geeft aan dat de kinderopvang binnen de diverse MFA’s prima verloopt. Er is goed overleg 

tussen de partijen. 

Het is van belang dat er op alle MFA-locaties neutraliteit bewaakt wordt. 

Overname medewerksters stichting peuterspeelzaal Midden Drenthe naar de stichting kindcentra Kits 

Primair. 

-De AD a.i. licht toe welke afspraken er met de gemeente Midden Drenthe zijn gemaakt over de 

overname van de medewerksters van stichting peuterspeelzaal Midden-Drenthe.  

Per 1 januari 2017 zullen de betreffende medewerksters in dienst worden genomen. 

Er wordt uitgezocht welke vertegenwoordiging vanuit het personeel er binnen de stichting 

kindcentra Kits Primair zal moeten worden opgezet voor een ondernemingsraad. 

Er zijn momenteel twee medewerksters vanuit de Aska gedetacheerd bij de stichting kindcentra Kits 

Primair.  

Actie: de AD a.i. gaat met de medewerksters in gesprek om afspraken te maken over een vervolg van 

de detachering. De nieuwe directeur-bestuurder zal uiteindelijk een besluit moeten nemen over de 

definitieve organisatievorm en de inzet van betreffende medewerksters. 

 

CAO PO 

In de vorige vergadering is de cao PO al vastgesteld. De vaststelling wordt vandaag ondertekend door 

de voorzitter en de secretaris. 

De vergadering wordt gesloten om 21.30uur 

 

 

 

 


