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Bestuurszetels

Inrichting proces en inhoud

In november is het bestuur van de Stichting
Samenwerkingsverband De Kempen voor de
eerste keer bijeen gekomen om in een
vergadering een aantal zakelijk agendapunten
af te handelen. Tijdens deze vergadering is de
bemensing van de bestuurszetels aan de orde
gekomen. Dit heeft er toe geleid dat de
functies van voorzitter en vice-voorzitter zijn
ingevuld door respectievelijk Ingrid Sluiter
(SKOZOK) en Jos de Mönnink (Veldvest). Zij
hebben kenbaar gemaakt
deze functies
tijdelijk te willen invullen tot 01-09-2014, om
een actieve bijdrage te leveren aan de verdere
inrichting van het samenwerkingsverband en
het ondersteuningsplan de komende periode.

Nu er sprake is van een rechtspersoon en een
formeel bestuur wordt de verdere de
inrichting
van
de
regio
bestuurlijk
aangestuurd. Dit houdt in dat de werkgroep
bestuurlijke inrichting komt te vervallen,
evenals de coördinatiegroep. De werkgroep
financiën blijft voortbestaan en over het
voortzetten van de werkgroepen lichte en
zware ondersteuning zal in januari in de
bestuursvergadering een nader besluit
worden genomen. Inhoudelijk wordt de
uitgezette lijn doorgezet om aan de wettelijke
verplichtingen te kunnen voldoen. Het is dan
ook de bedoeling dat tijdens de komende
bestuursvergaderingen de nodige besluiten
worden genomen op basis van de
opbrengsten uit de werkgroepen.

Oprichting samenwerkingsverband

In de vorige nieuwsbrief is reeds medegedeeld
dat op 11 november j.l. de oprichtingsakte bij
de notaris is gepasseerd en de stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Naar aanleiding van de melding bij DUO heeft
het bestuur een brief ontvangen van de
staatssecretaris Sander Dekker, waarin hij de
besturen feliciteert met de oprichting van de
nieuwe stichting. Bijna alle samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn momenteel
ingericht.
Op 21 november j.l. heeft het bestuur
overlegd met de SO-besturen van buiten de
regio en hen in de gelegenheid gesteld om een
eventuele wens tot aansluiting kenbaar te
maken dan wel te formaliseren. De
betreffende
SO-bestuurders
hebben
medegedeeld de aansluiting in overweging te
nemen en het bestuur van het samenwerkingsverband van het besluit op de
hoogte te stellen. Het SO-bestuur Salto heeft
laten weten vooralsnog niet te willen
aansluiten.
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In de nieuwe structuur worden de huidige
coördinatoren WSNS nadrukkelijker betrokken
bij de voorbereidingen die nog moeten
plaatsvinden. Hierbij zijn onderwerpen aan de
orde als de voorbereiding van de oprichting
van de Ondersteuningsplanraad, het in kaart
brengen van het dekkend netwerk en de
kwaliteit van de basisondersteuning etc. Hun
betrokkenheid op het werkveld en zicht op
verworvenheden zijn hiertoe een belangrijke
bijdrage.
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