
 
Vastgestelde notulen GMR-vergadering  
 

Datum : 9 april 2018 
Aanvang : 20:00 uur (19:00 uur start met RvT) 
Locatie : Innovatiehuis Lauwersdelta, Buitenpost 

 
 
1. Opening, en aanvullen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zonder aanvulling. 
  
2. Ter instemming 

2.1 AVG Privacywet (Door Ferenc Jacobs) 
 
Ferenc Jacobs vertelt aan de hand van een presentatie de acties die genomen moeten 
worden met de invoering van de nieuwe privacywet per 25 mei 2018. (Algemene 
verordening gegevensbescherming, AVG). 
 
Twee personen zullen samen een commissie vormen om de AVG stukken dor te 
nemen en om vragen richting Ferenc te stellen. Er wordt aangegeven dat de stukken 
moeilijk leesbaar zijn. 
 
Ferenc Jacobs is aangewezen binnen ROOBOL als Functionaris 
Gegevensbescherming. 
 

2.2 Meerjaren bestuursformatieplan 2018-2022  
De GMR stemt positief in. 

  

3. Ter informatie 
3.1 Klokkenluidersregeling 

De GMR is positief over een gezamenlijke klokkenluidersregeling met Ambion en 
Comprix. Gezamenlijk zal er een Commissie Integriteitsvraagstukken (CIV) worden 
opgesteld. Zowel Ambion als Comprix en ROOBOL is gevraagd twee personen aan te 
leveren voor deze commissie. De GMR is gevraagd één persoon aan te leveren. 
Officieel dient deze persoon geen belangen te hebben met één van deze besturen. Er 
wordt gevraagd of er een mogelijkheid is dat de GMR iemand aanlevert die wel 
bekend is bij ROOBOL en vervolgens wordt ingezet bij ‘klokkenluidersmeldingen’ bij 
Ambion en Comprix. Dit zal worden nagevraagd. 
 

3.2 Verkiezingen 
Voor de personeelsgeleding hebben geen kandidaten gesolliciteerd. Dit betekent dat 
de aftredende kandidaten automatisch herkozen zijn.  
Voor de oudergeleding heeft één persoon zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast 
hebben zes personen gesolliciteerd. Deze personen is gevraagd een voorstelstukje 
op te stellen, welke wordt verzonden richting de MR’en. De MR’en mogen 7 mei hun 
stem uitbrengen via een site. 

  
4. Algemeen 
4.1 GMR-website 

De vastgestelde notulen worden weergegeven op de GMR-website. De link via de kop 
‘ouders’ wordt nog niet juist weergegeven. Drie personen dienen nog een stukje en 
foto aan te leveren voor de GMR-website. 
 

4.2 Scholing 
Dit punt gaat naar de volgende vergadering 

Aan:  
De leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ROOBOL 
 

 



  

5. Concept notulen GMR-vergadering 5 maart 2018  
Goedgekeurd 

  
6. Ingekomen stukken 

Zie lijst met ingekomen stukken 
  
7. Punten voor de volgende vergadering 

- Concept jaarrekening 
- Privacywet 
- Klokkenluidersregeling 
- Scholing 
 

8. Rondvraag 
Meer tijd bewaken voor de agendapunten. 
 

9. Afsluiting 
22:00 uur wordt de vergadering afgesloten. 

 
 
 


