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Kerkrade, 20-12-2016
Geachte MR,

Op 18 november 2016 hebben wij u de notulen van de GMR vergadering d.d. 17 oktober 2016
toegestuurd.
Voor vandaag, 20 december 2016, stond een reguliere GMR vergadering gepland. Daar vanavond
echter het gesprek van de GMR met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zal
plaatsvinden (tripartiet gesprek), gaat de geplande reguliere GMR vergadering niet door. Hierdoor
kunnen de notulen van de GMR vergadering d.d. 18 november 2016 pas worden vastgesteld tijdens
de eerstvolgende GMR vergadering d.d. 23 januari 2017. We hopen op uw begrip.
Overzicht CvB en GMR.
Op vrijdag 18 november 2016 heeft het kennismakingsgesprek van het DB van de GMR met
mevr. Mirjam Sibbel (procesbegeleidster) plaatsgevonden.
Dinsdag 22 november 2016 heeft een zeer uitgebreid (meer dan drie en een half uur durend) gesprek
plaatsgevonden tussen voornoemde personen. Tijdens dit gesprek zijn erg veel, voor de GMR
relevante zaken besproken.
Op maandag 28 november 2016 heeft een uitgebreide kennismaking van mevr. M. Sibbel met de
overige GMR leden plaatsgevonden. Ook tijdens dit gesprek zijn nogmaals diverse belangrijke items
besproken. Daarnaast is door de GMR leden duidelijk aangegeven dat het gesprek met het CvB en
RvT zo snel mogelijk zou moeten plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst is voorgesteld om het
tripartiet gesprek tijdens de geplande GMR vergadering d.d. 20 december 2016 te laten plaatsvinden,
natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden van CvB en RvT.
Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 9 december 2016 hebben, in voorbereiding op het tripartiet
gesprek, enkele leden van de GMR met mevr. M. Sibbel gesproken over die zaken die in ieder geval
aan de orde zouden moeten komen tijdens dit tripartiet gesprek.
Voor vanavond, 20 december 2016, staat het gesprek met CvB en RvT gepland.
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u op de hoogte brengen.
Bijgevoegd treft u een aanmeldingsformulier aan voor de door de GMR georganiseerde cursus
medezeggenschap op 30/31 januari 2017. In januari zal de cursus medezeggenschap voor
gevorderden worden aangeboden.
Ook treft u de uitnodiging en een aanmeldingsformulier voor de eerstvolgende regiobijeenkomsten
aan.
Met vriendelijke groet,
namens GMR Movare
Ben Lindelauf
Secretaris GMR
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