Verslag Bestuursvergadering Stichting Werk Raalte
3 april 2019

Aanwezig

1.
2.

Opening en vaststelling agenda
lngekomen stukken

Er is 1 ingekomen stuk betreffende transitievergoeding. [Ill gaat over tot uitbet@lingvan
transitievergoeding van de slapende dienstverbanden. De vergoeding vanuit het - is
1 op 1 echter pas per 2020. Het bestuur vraagt of
de gelden dan dient voor te
financieren en of de uitbetaling
definitief tot uitkering zal komen.
zal dit navragen.

Ill

Ill

3.

Ill

Verslag van 6 maart
Punt 4: het stuk gaat niet door naar B&W maar naar - en Verder akkoord.

4.
is besproken. Het is teleurstellend dat niet bereid is tot overleg en kiest voor juridische reactie. Dit komt de onderlinge relatie en
daarmee ook het belang van de medewerkkers niet ten goede. lntentie vanuit Raalte is in
overleg, in redelijkheid het contract aanpassen. Van 1-zijdige wijziging is geen sprake.
Vraag is of de reactie van
op verzoek van het bestuur.
verzoek het gesprek aan te gaan.

, Directeur - op eigen titel is gedaan of
zal contact zoeken met het bestuur in Deventer met het

lIll

Inmiddels is weer 1 medewerker vanuit het conti@@!ON©f9eplaatst naar
op eigen
verzoek. Dit in afstemming met de consulent en ---- is hierover ieinformeerd
maar hij reageert niet meer op email. Ook gaan wij een medewerker van
0 - tarief een aanbod voorleggen om over te stappen naar
{Hij
heeft namelijk zelf aangegeven hiervoor open te staan.
5.

Voortgang Governance
Stand van zaken is dat - een collegevoorstel maakt.

6.

Stand van zaken businesscase backoffice
De interviews door [IlIll zjn afgerond. Advies likt de volgende richting op te gaan: de
personeelsadministratie in eigen beheer uit voeren en de backoffice bij een derde partij te
beleggen. We wachten het definitieve advies af.

7.

Verhuizing kantoorpersoneel
Vanaf 8 april werkt het kantoorpersoneel
vanuit het tijdelijke pand aan de
Kaagstraat 25. Na de zomer is de verbouwing van de hal klaar en komt kantoor en productie
bij elkaar.

Ill

Ill

1

8.

Frequentie bestuursvergaderingen

Ill vraag of de behoefte aan 3-wekelijkse vergaderingen blijft of dat de frequentie omlaag
kan. Het Bestuur wil de frequentie graag zo behouden tot nader orde.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10. Sluiting
Volgend overleg
De eerstvolgende vergadering is op 17 april 2019 om 13.00 uur.
Openstaande acties
0 enstaande acties
Datum afs
Afstemming bestuur
over brief April 2019
advocaat. -------------j------------t-F i Im
aanvullen en afronden
Oktober 2018
Governance o stellen colle evoorstel

Deadline
Volgende
vel

:

2° kwartaal
2019

A ril 2019

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de

d.d. 17 april 2019

(voorzitter)

(secretaris)
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