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Stichting SJP, PK, JoU en U Centraal 
T.a.v. de heer G. Jongetjes, bestuurder 
Pieterskerkhof 16 
3512 JR Utrecht 
 
Datum: 26-11-2021 
Kenmerk: 211126-ADV-CMT-Advies Jaarplannen en begroting 2022 
Van: Centraal Medezeggenschapsteam 
Bereikbaar: groep.CMT@stichting-pk.nl  
Onderwerp: Instemming/adviesaanvraag Reglement Dienstverlenging PK 

 

Geachte heer Jongetjes, Beste Gert, 

Op 2 november 2021 ontving het CMT van u een adviesaanvraag voor de Jaarplannen en Begrotingen 
2022. 
 
De volgende documenten waren bijgevoegd:  

- 211101-NOT-BPK-JP2022-CONCEPT02 

- 211101-NOT-JoU-JP2022-CONCEPT02 

- 211101-NOT-SJP-JP2022-CONCEPT02 

- 211101-NOT-UCe-JP2022-CONCEPT02 

- 210924-JoU-RAP- Begroting en prognose 2022, concept 2 

- 210924-SJP-RAP- Begroting en prognose 2022, concept 2 

- 210924-UC-RAP- Begroting en prognose 2022, concept 2 

- 210924-PK-RAP- Begroting en prognose 2022, concept 2 

- 211102-NOT-WMN-Directiebeoordeling2021 
 
Het CMT heeft de adviesaanvraag en bijbehorende documenten met u besproken op de 
overlegvergadering van 16 november 2021. Tijdens dat overleg zijn de volgende zaken besproken en 
met u afgesproken: 

- In de Jaarplannen ontbreekt, bij het doel met betrekking tot de tevredenheidsonderzoeken, 
het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. U heeft aangegeven dit te zullen corrigeren. 

- De vacature voor CMT leden omvat zes uur, terwijl in de begroting vier uur staat. U heeft 
aangegeven dit te zullen corrigeren. 

- Op de begroting van U Centraal staan nog steeds twee directeuren, terwijl één van de 
directeuren organisatie breed wordt ingezet. U heeft aangegeven dat er werkafspraken zijn 
gemaakt over de verdeling van deze kosten na de totstandkoming van deze begroting. Deze 
wijzigingen worden in de prognose van 2022 verwerkt. 

 

mailto:groep.CMT@stichting-pk.nl


 Klik of tik om tekst in te voeren.  Pagina 2 van 2 

Daarnaast heeft een werkgroep van het CMT zich laten informeren over de begrotingen door de 
Beleidsmedewerker Medezeggenschap. 
 
Na deze besprekingen heeft het CMT nog een fout in de tekst van het subsidieaanvraagformulier van 
Fiom Utrecht ontdekt. Het gaat om de beschrijving boven het subsidieaanvraag format van de 
Gemeente Utrecht. Daar staat dat Fiom Utrecht tienerouders begeleidt. Dit was voorheen wel zo, 
maar is inmiddels niet meer van toepassing. Ook mist de tekst dat mensen voor verwerking 
relationeel geweld bij hen terecht kunnen. Het CMT gaat ervan uit dat dit zal worden gecorrigeerd.  
 
Conclusie: 
Ervan uitgaande dat u de hierboven genoemde opmerkingen verwerkt, geven de medewerkers vanh 
het CMT een positief advies over de Jaarplannen en Begrotingen 2022. 
 
Het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers geeft positief advies. 
Het Medezeggenschapsteam Cliënten geeft positief advies. 
 
Het CMT hoopt met deze brief een positieve bijdrage te hebben geleverd en ziet uw reactie graag 

tegemoet. 

Hoogachtend, 

 

Reijco Roseboom 

Voorzitter van het Centraal Medezeggenschapsteam  


