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Verslag CMT Overleg Vergadering dinsdag 25 mei 2021  

Tijd:  11:15 - 12:15  

Locatie: Videobellen via Teams  

Voorzitter: Jessica Schot vicevoorzitter 

Aanwezig: Gert Jongetjes, Jos Kloppenborg, Marga Meijer, Luuk Overman, Reijco Roseboom 
voorzitter, Ineke Schout, Roos Wissink, Emin Yilmaz.   

Afwezig: Veronique Groen 

Notulen: Annemie van Antwerpen 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Agenda vastgesteld. 

 
 

2. Mededelingen en actiepuntenlijsten 
2.1 Bestuurder geeft aan dat er vanuit de directieraad geen mededelingen zijn. 
2.2 Actiepuntenlijst met bestuurder doorlopen. 

• 228. Uitvragen en aanbestedingen. CMT lid merkt in gesprek met Groen Links een 
kritische houding ten aanzien van uitvragen en aanbestedingen. De evaluatie bij de 
gemeente is uitgesteld. Bestuurder verwacht geen actie meer vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen maar het is een goede zaak dat het grondig gedaan wordt.   

• 201. Exitgesprekken. Een vertrekkende medewerker ontvangt een evaluatieformulier 
met verzoek dit ingevuld te retourneren. Uitkomsten worden beschreven in de 
managementreview. Vertrekkende medewerker kan zelf een exitgesprek aanvragen. 
Bestuurder heeft van P&O nog geen antwoord op de vraag hoeveel gesprekken hebben 
plaatsgevonden.  

• 200. Nevenfuncties. Bestuurder heeft nog geen overzicht. Medewerkers zijn op de 
hoogte van de verplichting door te geven wanneer er sprake is van nevenfuncties en 
medewerkers zijn op de hoogte van de gevolgen als zij dit niet doen.  

• 12. Cameratoezicht. Dit traject kan weer opgestart worden. Actie: bestuurder stuurt een 
bericht naar de gemeente. 

• 48. Bijlagen PK reglement liggen klaar. Actie: bestuurder stuurt naar CMT.   

• 93. Stagevergoeding. Actie: Voorzitter CMT heeft voorstel geschreven en deelt dit 
volgende week met bestuurder.   

 
 

3. Ingekomen stukken ter informatie 
3.1 201208-DOC-PK-Notitie kosten bedrijfsbureau 

CMT stelt vragen via Teams aan bestuurder.  
3.2 210413-VSG-WMN-DR-120421 

Punt 4.1.5.8 Overheadkosten U Centraal.  
Volgens TOPstructuur voert T. v.d. Linden uit voor de hele organisatie, waarom komen alle 
kosten volledig op U Centraal budget? Wanneer komen die taken op rekening van de hele 
organisatie? 
- Alle werkzaamheden van T. v.d. Linden vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de 
directeur van U Centraal. Als taken organisatie breed zijn worden deze als dusdanig 
doorberekend. Deze situatie is van tijdelijke aard.  

3.3 210512-VSG-WMN-DR-110521 
 



 
4. Vaststellen verslag 

210420-VSG-OV-CMT.docx 

Punt 8.2 Correctie: concept profielschets is geschreven door CMT.  
Verslag vastgesteld. 

 
 

5. Instemmingsaanvragen tijdpad en verloop 
CMT vraagt op welke termijn de vele instemmingsaanvragen komen. 
Actie: Bestuurder stuurt instemmingsaanvragen zo snel mogelijk naar CMT. 
Wellicht een extra Overleg Vergadering nodig. CMT zal prioriteren.  
Als wetgeving actie vereist zal bestuurder moeten uitvoeren, ook als CMT nog geen instemming 
heeft kunnen geven.  
 

 
6. WKO 

6.1 Instemmingsaanvraag is ondanks dringend verzoek van CMT niet compleet en daarom niet te 
beoordelen.  
Bestuurder zegt toe de complete aanvraag alsnog naar CMT te sturen. 
Actie: Bestuurder mailt complete aanvraag naar CMT.  

6.2 Inwerkprogramma. Medewerkers krijgen geen extra uren voor het begeleiden tijdens het 
inwerkprogramma.  

6.3 Bestuurder gaat ervanuit dat bij niet goed functioneren altijd contact opgenomen wordt met 
leidinggevende.  

6.4 Evaluatie na 8 maanden vindt plaats met mentor én leidinggevende. Het heeft geen 
meerwaarde om het team hierbij te betrekken.  

6.5 Niet de mentor maar alleen de leidinggevende heeft de bevoegdheid iemand aan te stellen. 
6.6 Vreemd dat alleen getoetst wordt op groei en niet aan de profieleisen.  

Bestuurder stelt dat niemand voldoet aan alle profieleisen. Het gaat erom of er potentie in zit 
en of iemand binnen een gestelde termijn aan bepaalde eisen kan voldoen.  

 
 

7. Medezeggenschapsstructuur / ambtelijk secretaris   
7.1 Convenant / verloop proces / ondertekenen 

Werkgroep is in overleg tot stand gekomen en heeft mandaat van het CMT. De werkgroep 
heeft convenant herschreven en wensen van CMT, vrijwilligersraad, cliëntenraad en 
bestuurder meegenomen. Cliëntenraad, Vrijwilligersraad en CMT zijn akkoord met concept 
convenant en reglement.  
Bestuurder is het op een aantal onderdelen niet eens. Actie: bestuurder legt concept 
convenant, reglement en brief aan directieraad voor en koppelt bevindingen terug aan CMT 
werkgroep.  

7.2 Ambtelijk secretaris 
Actie: na kleine toevoeging van bestuurder wordt profielschets uiterlijk 3 juni aan het CMT 
voorgelegd. Na akkoord CMT wordt gestart met werving ambtelijk secretaris.  
Een afvaardiging van de drie raden gaan ook in gesprek met kandidaat ambtelijk secretaris. 

7.3 Corona / vaccinatie  
Actie: op verzoek van CMT gaat bestuurder een enquête onder de medewerkers uitzetten.  
 
  

8. Personeelsregelingen 
In de nieuwe personeelsregelingen wordt de telefoonvergoeding verhoogd naar 300 euro. 

 
 



9. Borging vertegenwoordiging CMT 
Niet besproken  

 
 

10. Rondvraag  
Wordt stichting JoU in de uitvraag van Amersfoort meegenomen? 
In de directieraad is afgesproken dat we meedoen. 70 tot 80 % van de uitvraag valt binnen het 
werkterrein van U Centraal. Als ons de aanbesteding is gegund en interne deskundigheid nodig 
dan zullen we daar zeker gebruik van maken.  


