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Onderwerp: bezuinigingsvoorstellen OOE

Emmen, 18-4-2019

Geachte dames, heren
In de GMR-vergadering van donderdag 4 april zijn er door het bevoegd gezag OaE (Openbaar
Onderwijs Emmen) bezuinigingsmaatregelen medegedeeld die van invloed zijn op de reeds
goedgekeurde begroting van OOE over 2019.
Het betreft een post van E 166.000 voor o.a. het begeleidingstraject van Edunamics t.b.v de
interne verzelfstandiging, een rente-uitkering die niet meer wordt verstrekt en waarschijnlijk nog
andere voorstellen die van invloed zijn op de goedgekeurde begroting.
Ons bezwaar is dat de GMR niet is geïnformeerd over deze bezuinigingsmaatregelen. De
wethouder (bevoegd gezag) heeft weliswaar daags voor de persconferentie m.b.t. de gemeentelijk
bezuinigingsmaatregelen, de voorzitter van de GMR op de hoogte gesteld, dat er een
bezuinigingsronde aan zit te komen, echter dat is een mededeling waarover de voltallige GMR een
besluit moet nemen. De voorzitter heeft kenbaar gemaakt dat een dergelijke voorstel aan het
voltallige GMR moet worden gepresenteerd met daarbij ook de juiste advies/instemmingsrecht. De
verantwoordelijk om dat te doen ligt bij het bevoegd gezag.
Een mededeling aan de voorzitter van de GMR is dus niet de juiste manier om de GMR op de
hoogte te stellen van bezuinigingsmaatregelen die van invloed zijn op de vastgestelde begroting.
We verwachten van het bevoegd gezag dat men op de hoogte is van deze route zoals beschreven
in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen)
Op woensdag 10 april heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met wethouder, gemeenteraad,
directeur OaE en afvaardiging GMR bestuur. Echter daar zijn geen concrete vervolgafspraken uit
voortgekomen, hoe deze kwestie nu op te lossen.
Derhalve heeft het dagelijks bestuur van de GMR op maandag 15 april de
bezuinigingsmaatregelen besproken en het sentiment meegenomen dat ten tijde van de
vergadering op 4 april heerste. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de bezuinigingsvoorstellen
geen draagvlak hebben binnen de GMR én dat het bevoegd gezag zich niet aan de WMS heeft
gehouden.
De bezuinigingsvoorstellen zijn dus nog niet akkoord. Er zal eerst een deugdelijke uitleg moeten
komen waarom de afspraken m.b.t. de kosten voor het verzelfstandigingstraject door OOE moeten
worden gedragen. Temeer omdat in de GMR-vergadering van juli 2018 is toegezegd door het
bevoegd gezag dat deze kosten door de Gemeente Emmen zouden worden gedragen. Dat is ook
vastgelegd in de notulen. Door vrijval van de loonkosten van mevrouw Boxem was dat namelijk
mogelijk.

Een stemronde in een (ingelaste) GMR vergadering zal derhalve duidelijkheid moeten verschaffen
of de bezuingingsmaatregelen worden goedgekeurd/ingestemd door de GMR . Voor alle
duidelijkheid wij als GMR zijn niet verantwoordelijk voor het inbrengen van stukken ter
advies/instemming. De WMS is daar zeer duidelijk over. Het bevoegd gezag is daarmee aan zet.
Er is ons voorgehouden door het bevoegd gezag dat het proces tot interne verzelfstandiging bij het
niet accepteren van de bezuinigingsvoorstellen wordt stilgelegd. Wij zien dat als een ongewenste
pressiemiddel en laten ons besluit daartoe niet beïnvloeden. Mocht het proces stil komen te liggen,
dan zij het zo.
Wij betreuren het dat er voorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en het college B&W
waarbij onze rechtmatige instemming/advies niet is meegenomen, temeer omdat wij in 2017-2018
ook al eens voor de landelijke geschillencommissie hebben gestaan vanwege een conflict over niet
toegepaste GMR-rechten. Beterschap werd beloofd en toegezegd. Echter we bevinden ons nu
weer in een soortgelijke situatie.
We vorderen het bevoegd gezag om op korte termijn met de GMR tot een oplossing te komen voor
deze situatie. Bij het niet op de juiste wijze toepassen van onze advies en stemrechten zien we
ons genoodzaakt om nogmaals de weg naar de geschillencommissie te kiezen.

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur GMR
Erwin Hemme
Klaas Jongstra
Christiaan Roelfes
Judith Zwart

