AGENDA GMR
Datum
Tijd

Bijlagen
0.

Indeling

27 januari 2022 VIA TEAMS
20:00 – 22:00 uur
19:15 – 19:45 uur vooroverleg (voorzitter en bestuur)
20.00 – 21.00 uur Thema
21.00 – 21.30 uur Deel 1 reguliere vergadering
21.30 – 22.00 uur Deel 2 (nabespreking zonder bestuurder)
4

Thema: Bestuurlijke visitatie
Onderwerpen

1.

Opening en agenda

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
• Kennismaken Miriam van der Smissen/GMR
• Stavaza vacature rvt
Conceptverslag:
• 25/11/2021

3.

Ter

Informatie
(kort)
Vaststelling

3.1
4.1
4.2
4.3

4.

Voortgang bestuur:
• Verslag bestuursvergadering 11/11/2021
(vastgesteld) en 2/12/2021 (concept)
• EVS

Kennisname
Kennisname

5.

Organisatie en werkzaamheden GMR:

Bespreken

Standaard op agenda:
• Onderwerpen commissies
6.

Rondvraag, sluiting

Bijlage

AANBIEDINGSBRIEF
De avond begint met het thema: Bestuurlijke visitatie
Onderwerpen
Opening en agenda
De voorzitter stelt met de leden en de bestuurder de agenda vast.

1.
2.

U

Mededelingen en ingekomen stukken
Hier worden ingekomen stukken aangestipt en kunnen de leden en/of het bestuur
korte mededelingen doen.
U

Mededelingen:
• Kennismaken Miriam van der Smissen/GMR
De nieuwe bestuurder, Miriam van der Smissen, zal zichzelf voorstellen aan de
GMR en de GMR kan zich voorstellen aan Miriam.
• Stavaza vacature rvt
Dit agendapunt wordt mondeling toegelicht.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3.
4.

Conceptverslag 25/11
De GMR wordt verzocht deze vast te stellen.
U

Voortgang bestuur
Het bestuur informeert de GMR over de voortgang. Ten aanzien van een aantal
voorgenomen besluiten krijgt de GMR de gelegenheid advies te geven of (al dan
niet) instemming te verlenen.
U

• Verslag bestuursvergadering 11/11/21 (vastgesteld) en 2/12/21 (concept)
Deze verslagen zijn ter kennisname. Een concept verslag wordt niet op de website
geplaatst.
• Aanbestedingstraject Energie voor Scholen
O2A5 zal deelnemen in het aanbestedingstraject Energie voor Scholen (EVS).
Daarmee zullen we dan weer voldoen aan de regelgeving op het gebied van
Europees Aanbesteden. In bijgevoegde toelichting staat de aanleiding en de
afweging voor dit voorgenomen besluit.
5.

Organisatie en werkzaamheden GMR
U

Standaard op agenda:
• Onderwerpen commissies
6.

Rondvraag, sluiting
U

