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Verslag van de vergadering van de GMR, 17 december 2019 
 
Aanwezig: Maartje Boertien, Anna Schoot, Bianca Geerts, Henk Wind, Bianca Geerts, Pieter van Loe, Christophe 
Meijer, Gea Rademaker, Nathalie van Wagensveld (voorzitter), David Pijpaert (secretaris), Petra Laurier, Natasja 
Timmerman, Leontien van der Wulp, Deirdre de Jonge, Jolien de Roos, Wouter Bakker, Martijn Hendriks, Peter de 
Visser (PdV) (directeur-bestuurder), Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel), Diana Stol 
(verslaglegging) 
 
 
Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
Twee data in de jaarplanning GMR zijn aangepast: 21 januari is gewijzigd in 28 januari en 21 
april is gewijzigd in 28 april 
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1 Conceptverslag GMR 19 november 2019 
Bij 2.1 Conceptverslag GMR 17 september, de zin achter 3.4 Toetsbeleid aanpassen naar: ‘De 
oudergeleding van de GMR heeft haar zorg uitgesproken over de invoering en uitvoering van 
het nieuwe toetsbeleid’. Deze zin wordt opgenomen in het verslag van 17 september 2019. Na 
deze aanpassing wordt het verslag van 19 november 2019 verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
⋅ 2.1 Conceptverslag 17 september 2019: toetsbeleid: er zijn drie informatiesessies voor ou-

ders gehouden over het toetsbeleid. Naar aanleiding daarvan hebben drie ouders feed-
back gegeven. PdV en DvK hebben met deze ouders een afspraak gemaakt voor een ge-
sprek. Een aantal ouders heeft gevraagd om de presentatie en de getoonde filmpjes, deze 
zijn ook gedeeld via de paperclip voor ouders. 

⋅ 4.2 Ontwikkeltijd. De toetsweek begint niet meer op 9 januari, maar een paar dagen later. 
Het is nog steeds geen goed idee om in de eerste week na de kerstvakantie de ontwikkel-
tijd ’s middags te plannen omdat dit tot teveel lesuitval vlak voor de toetsweek leidt.  

 
3. Ter instemming 
 
3.1 Havoplan 
⋅ De plan is specifiek voor de leerlingen in havo 5, je past hiermee het gelijkheidsbeginsel 

niet toe, houdt dit stand als een leerling uit bijvoorbeeld het vwo dit ook wil? DvK: de pro-
blematiek zit specifiek in havo 5 en niet in het vwo. Als er een leerling vwo is die mee wil 
doen in dit plan, dan heeft DvK daar geen bezwaar tegen. 

⋅ Dit plan is geen didactisch, pedagogisch plan, maar een noodplan voor dit jaar om de 
leerlingen in havo 5 te helpen hun onvoldoendes weg te werken. 

⋅ De Inspectie is akkoord met dit plan. De herkansingsregeling moet worden aangepast. 
⋅ Na de kerstvakantie gaan we met docenten in gesprek over waar de problematiek in havo 

4 en 5 vandaan komt, zodat we kunnen komen tot een structureel plan voor havo 1 t/m 5. 
Hoe kunnen we deze leerlingen motiveren voor hun schoolwerk. Bijbaantjes en sport blij-
ken nu vaak hoofdprioriteiten te zijn en school komt op een veel lager plan. De motivatie-
problematiek speelt met name op de havo. We moeten zien uit te vinden waar de havo 4 
leerlingen hun motivatie vandaag halen en hoe we daar op in kunnen spelen. Sluit ons on-
derwijs aan bij de interesses van de leerlingen zodat dit motivatie verhogend is. PdV en 
DvK hebben met leerlingen in de bovenbouw Lyceum gesproken. Zij geven niet het beeld 
dat hun lessen over het algemeen saai zijn, wel dat een aantal lessen saai zijn.  

⋅ Dit wordt nu specifiek voor de havo onderzocht; zou je dit niet ook voor tl en vwo moeten 
doen? DvK gaat hierover nadenken. 

⋅ De problematiek in de havo speelt landelijk. De havo scoort landelijk het laagst. De Inspec-
tie gaat de normen havo verhogen; daarmee worden de verwachtingen hoger. 
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⋅ Hoe zit het met de werkdruk van docenten, als ze meer toetsen moeten maken. Er wordt 
geld vrijgemaakt voor docenten die deze toetsen willen maken of extra hulp aan leer-
lingen willen geven. 

 
3.2 Samenwerkingsovereenkomst regionaal aanbod keuzevakken vmbo 
In het tijdpad staat vermeld: informeren medezeggenschap. Dit onderwerp is al wel eerder bij 
de mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel genoemd, maar 
waarom heeft de GMR de stukken niet eerder ontvangen. Er is voor gekozen de stukken pas 
in een GMR vergadering in te brengen als ze definitief waren. De stukken zijn nu pas definitief, 
omdat voor deze samenwerkingsovereenkomst juridisch veel moest worden uitgezocht. Op 
dit moment doet een aantal leerlingen mee aan een pilot. 
Inhoudelijke vragen: 
⋅ Leerlingen moet een eerste, tweede en derde keuze doorgeven. Hebben onze eigen leer-

lingen voorrang bij de keuze? Ja, onze leerlingen hebben al een profiel gekozen en moe-
ten hun keuzedelen in ieder geval kunnen volgen. 

⋅ Stad & Esch gebruiken de methode van Edu’Actief; gebruiken andere scholen deze me-
thode ook? Leerlingen passen zich aan aan de methode van de school waar zij het keuze-
deel volgen. 

⋅ Stad & Esch werkt met Magister; hoe wordt de absentie bijgehouden en hoe wordt infor-
matie over leerlingen uitgewisseld? Dit loopt via de vakdocent van de ontvangende 
school, die communiceert hierover met de andere school. 

⋅ Hoe werkt dit roostertechnisch als je met meerdere scholen te maken hebt? Leerlingen 
die bij ons een keuzedeel volgen, passen zich aan aan ons rooster; dit geldt ook voor onze 
leerlingen die een keuzedeel op een andere school volgen; zij passen zicht aan aan het 
rooster van de andere school. De roosters van de verschillende scholen kunnen niet op el-
kaar worden afgestemd, daarvoor zijn er te veel verschillen. 

⋅ Wie gaat het diploma van de betreffende leerlingen printen, in verband met de licentie 
van scholen op vakken? Hier zijn afspraken over gemaakt. Als er een samenwerkingsover-
eenkomst is, mag een leerling een aantal vakken op een andere school volgen en mogen 
wij het diploma printen. 

 
Voor de GMR vergadering op 28 januari 2020 wordt Klaas Luten uitgenodigd. Hij kan een uit-
gebreide toelichting geven op deze samenwerkingsovereenkomst en hij kan dat ook informa-
tie geven over de ontwikkelingen Sterk Techniekonderwijs (STO); dit is een parallelle ontwik-
keling. 
 
3.3 Jaarplanning Stad & Esch januari t/m juni 2020 
⋅ Er zijn dit schooljaar drie pop weken gepland voor het Lyceum onderbouw, vorig jaar wa-

ren er twee pop weken, waarom dit jaar drie? Afstemmen met Sacha Vogel, deelschoollei-
der Lyceum. 

⋅ 13-02: er staan excursies gepland én herkansingen; dit is niet handig, bijvoorbeeld tl 4 ex-
cursie biologie én herkansing. 

⋅ 06-03: Cultuurdag klas 5, dit is toch niet voor havo 5. Dit is na de voorjaarsvakantie en de 
afspraak is dat voor deze klas na de voorjaarsvakantie geen extra of buitenschoolse acti-
viteiten gepland mogen worden. 

⋅ 16-03: docentenspreekavond: wat is het nut van deze spreekavond twee weken voordat 
de nieuwe toetsweek begint. 

⋅ 01-04 mondeling Engels BC hele week; dit hoort toch niet in de jaarplanner? DvK: heeft 
invloed op het rooster, staat erin ten behoeve van de roostermakers. Geldt dat dan niet 
ook voor mondelingen Lyceum, andere talen, etc.? 

⋅ 23-04 Gert Biesta, voor wie? DvK: ’s middags lezing voor alle docenten, daarna workshop 
voor leernetwerk LD. Deze info moet dan toegevoegd in de jaarplanner. Die dag ook  
Covey voor onderbouw en buitenlandse reis, die docenten kunnen dan niet naar Gert 
Biesta. Dit moet worden uitgezocht. 

⋅ Een buffer- en popweek tijdens CE en CSPE is niet handig, in verband met beschikbaar-
heid docenten, is ervaring vorig jaar, waarom nu herhalen. Vragen aan Sacha Vogel. 

⋅ Excursie Den Haag staat niet in de jaarplanner, is wel aangeleverd. 
⋅ Diploma uitreikingen op twee dagen met op de middagen havo en vwo. Te weinig tijd, 

neemt cachet weg. DvK heeft geen voorkeur voor de indeling van de diploma uitreikin-
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gen. Praktijkschool doet uitreiking op de eigen locatie; dit kan dus gelijktijdig met een an-
dere uitreiking. Van Wagensveld gaat mentoren havo 5 en vwo 6 vragen naar hun voor-
keur en komt met een voorstel voor de indeling van de diploma uitreikingen en stemt dit 
af met Sacha Vogel. 

⋅ Voor VSO staan op 29 juni de afsluitende oudergesprekken gepland; dit is een avond 
waarop het Nederlands elftal speelt. Timmerman legt dit voor in het team VSO. 

 
4. Ter advisering 
 
4.1  Meerjarenbegroting 2021-2025 
De GMR heeft geen vragen of opmerkingen. 
 
4.2 Vakantieregeling 2020-2021 
In 2021 zouden we een meivakantie van 2 weken kunnen plannen omdat in dat jaar de exa-
mens pas beginnen op 17 mei. Dit heeft als consequentie dat de vrije dagen op de vrijdag 
voor de zomervakantie, de maandag na de open dagen en op Goede Vrijdag vervallen. De 
GMR wil graag peilen onder de medewerkers waar hun voorkeur naar uitgaat. DvK/PdV vin-
den een peiling akkoord als de consequenties van de keuze voor 2 weken meivakantie goed 
wordt toegelicht én met de afspraak dat de uitkomst van de peiling niet automatisch het be-
sluit is. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1  Jaarplan en begroting 2020 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
5.2  Liquiditeitsbegroting 2019 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
5.3  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 
Roel Fleurke, hoofd afdeling Personeel, is bij dit agendapunt aanwezig. 
⋅ Vanaf 2020 is de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzon-

der onderwijs gelijkgetrokken. Per 1 januari 2020 geldt voor alle medewerkers in het open-
baar onderwijs het private arbeidsrecht in plaats van het ambtenarenrecht. Daarmee heb-
ben zij dezelfde rechtspositie als medewerkers in het bijzonder onderwijs.  

⋅ Medewerkers krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige akte van aan-
stelling. Alleen voor nieuwe medewerkers en medewerkers met een uitbreiding worden 
nieuwe aktes gemaakt. Dit wordt digitaal geregeld. 

⋅ De transitievergoedingen gaan nu ook gelden voor medewerkers in het openbaar onder-
wijs, vanaf het begin van het dienstverband. 

 
5.4  Verheldering toetsbeleid 
⋅ 4. Staat hier bewust zittenblijvers en niet afstromers? De afstromers vallen niet onder de 

zittenblijvers en het aantal afstromers zou ook toe kunnen nemen. Achter zittenblijvers 
wordt ‘/afstromers’ toegevoegd. 

⋅ Het aantal zittenblijvers/afstromers mag niet toenemen; hoe ga je dit meten? Dit kun je 
nooit 100% meten, je gezonde verstand gebruiken en kijken wat goed is voor de leer-
lingen. 

⋅ 1. ‘tenminste 2 toetsen (en maximaal alle toetsen)’ wordt gewijzigd in ‘minstens 2 toetsen’. 
⋅ Punt 1 wordt opgenomen in het nieuwe toetsbeleid. De andere informatie wordt via de pa-

perclip voor ouders ook met de ouders gecommuniceerd. 
⋅ Laatste zin: de secties mailen het format met de toetsen per opleiding-leerjaar uiterlijk 6 

januari naar Diana; datum aanpassen naar vrijdag 10 januari. 
 
6. Ter bespreking 
 
6.1  Stakingsbedrag 
Het stakingsbedrag is nog niet bekend. PdV geeft dit voor de kerstvakantie aan de GMR door. 
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6.2 Open dag en staking 
Meppelbreed is besloten dat de open dagen VO niet worden verplaatst. Voor de proloog op 
vrijdagochtend, voor basisschoolleerlingen met hun docenten, wordt een alternatief bedacht. 
 
7. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
⋅ Voor de bestuurlijke fusie met Dingstede is meer tijd nodig. Dingstede en Stad & Esch 

hebben op dit moment een ander model van toezicht; bij Dingstede een Raad van Beheer 
(RvB) (algemeen bestuur) en bij Stad & Esch een Raad van Toezicht (RvT) (staat op meer 
afstand). De relatie tussen toezicht, bestuur en leiderschap in de nieuwe stichting vraagt 
extra verdieping. De stuurgroep laat zich extern begeleiden en de RvT en RvB laten zich 
extern adviseren wat het betekent om in een toezichtsmodel te werken. Op maandag 6 
januari, tijdens de jaaropening, wordt dit gecommuniceerd naar alle medewerkers, daarna 
zal ook een bericht in de paperclip worden opgenomen. 

⋅ PdV en DvK hebben de afgelopen week gesprekken met leerlingen van alle deelscholen 
gevoerd. Dit levert heel zinvolle informatie op en ze gaan deze gesprekken jaarlijks voe-
ren. De rode draad vanuit deze gesprekken is teruggekoppeld naar de leerlingcoördinato-
ren en deelschoolleiders. De vragen die ze aan de leerlingen hebben gesteld zijn vooraf 
voorgelegd aan de leerlingen GMR. 

⋅ PdV en DvK voeren op dit moment gesprekken met twee teams die PLG willen worden: 
de deelschoolondersteuners (bedrijfsvoering) en de faculteit mega (Lyceum bovenbouw). 

⋅ DvK gaat over een jaar met pensioen. Aan 15 medewerkers en leerlingen wordt gevraagd 
antwoord te geven op vier vragen. Joris van Ballegoijen gaat hiervan een filmpje maken 
van ongeveer 4 minuten. De vacature wordt met behulp van een QR-code naar dit filmpje 
uitgezet via de Volkskrant. Na de voorjaarsvakantie wordt gestart met werven. De nieuwe 
directeur loopt van 1 augustus tot het eind van het jaar mee met DvK. Er wordt geen ex-
tern adviesbureau ingeschakeld. We maken gebruik van onze eigen instrumenten: DISC, 
PI-scan, EQ. Onze externe experts voor deze instrumenten zullen ons adviseren. De pro-
cedure voor het werven van een nieuwe directeur wordt nog gedeeld met de GMR. 

⋅ Leerlingen reageren heel positief op de plannen voor de nieuwe mediatheek. De plannen 
zijn ook besproken met de sectie Nederlands. We willen deze plannen zo snel mogelijk na 
de kerstvakantie realiseren. 

 
8. Rondvraag 
⋅ Mag het document van de leerlingenraad over leerlingenbeleid op de website worden ge-

plaatst? Dat mag. De Jonge mailt het document naar Stol. 
⋅ Wanneer komt er een watertappunt in Diever? In 2020; de bestelling is al gedaan. 
⋅ Open dagen: 

- Aan de docenten Praktijkschool was doorgegeven dat ze zich niet in hoefden te schrij-
ven voor de open dagen. Later is besloten dat ze wel ingedeeld moesten worden. Ze 
zijn nu ingedeeld, maar hadden liever hun keuze van tevoren kenbaar willen maken. 
DvK vraagt de organisatoren om de inschrijving weer open te stellen. 

- Afgesproken was dat medewerkers drie rondes kunnen worden ingezet; er zijn toch 
medewerkers voor vier rondes ingezet. Vakdocenten hoeven niet alle dagdelen aan-
wezig te zijn en kunnen dit onderling regelen. Andere docenten kunnen dit onderling 
niet regelen.  

- Van medewerkers die formeel vrijdag vrij zijn wordt hetzelfde gevraagd als van mede-
werkers die op vrijdag werken. Het doel is dat elke plek tijdens de open dagen maxi-
maal bezet is.  

- De communicatie over de open dagen is erg moeizaam, wat kunnen we hieraan doen. 
Er is sprake van willekeur bij de indeling, het is onduidelijk, star en nodeloos ingewik-
keld. Ook staat er niets over de inzetbaarheid versus vrije dagen in de instructie. 

- DvK adviseert om bij problemen in overleg te gaan met de organisatoren van de open 
dag (Klaas Luten en Egbert Bakker) en als je er met hen niet uitkomt, op te schalen. 
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Besluitenvergadering 
  

  
  
  

 
Bij de besluitenvergadering waren 14 GMR leden aanwezig. 
 
1. Havoplan 
De GMR stemt in (12 leden hebben ingestemd en 2 leden hebben zich onthouden van stem-
ming) met het havoplan zoals dat voorligt in de vergadering, mits: 
 
a. dit plan éénmalig wordt uitgevoerd 
b. voor de zomervakantie 2020 goed onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de 

slechte resultaten 
c. gewerkt wordt aan een structurele oplossing van het probleem, waarbij docenten, ouders 

en leerlingen worden betrokken 
d. er geld beschikbaar is voor niet alleen de begeleiding van leerlingen maar ook de ontwik-

keling van materiaal en voor het nakijken van toetsen 
e. de GMR hierbij betrokken blijft 
 
2. Samenwerkingsovereenkomst regionaal aanbod keuzevakken vmbo 
De GMR stemt op dit moment niet in met deze samenwerkingsovereenkomst, omdat de GMR 
hier nog een aantal vragen over heeft. Voor de volgende GMR vergadering op 28 januari 
wordt Klaas Luten uitgenodigd om deze overeenkomst toe te lichten en vragen te beant-
woorden.   
 
3. Jaarplanning Stad & Esch tweede helft schooljaar 2019-2020 
De GMR kan nu geen instemming geven omdat een aantal aanpassingen nog in de jaarplanner 
verwerkt moet worden en DvK nog een terugkoppeling moet geven op een aantal in deze 
vergadering besproken zaken. 
 
4. Meerjarenbegroting 2021-2025 
De GMR geeft een unaniem positief advies op de meerjarenbegroting 2021-2025. 
 
5. Vakantieregeling 2020-2021 
De GMR geeft op dit moment geen positief advies op de vakantieregeling 2020-2021. In de 
vergadering is afgesproken dat de GMR een, niet automatisch tot een besluit leidende, peiling 
gaat houden onder de medewerkers of zij voorkeur hebben voor een meivakantie van twee 
weken, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat dit ten koste gaat van Goede Vrijdag, de dag 
voor de voorjaarsvakantie en de dag na de open dagen. 
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Besluiten GMR 2019 
 
Datum Besluit Instemming/Advies 
19-03-2019 Jaarplanning Stad & Esch tweede 

helft 2018-2019 
I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 

jaarplanning Stad & Esch tweede helft 2018-2019. 
 

19-03-2019 Privacyreglement en reglement 
cameratoezicht 

I De GMR stemt in met het privacyreglement en met 
het reglement cameratoezicht. 
 

16-04-2019 Organisatiedagen 2019-2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
eerste studiedag op dinsdag 15 oktober 2019. Over 
de planning van de overige organisatie- en studieda-
gen vindt nog overleg plaats met de directeur-be-
stuurder. Instemming op het volledige overzicht kan 
dan plaatsvinden in de volgende vergadering op 4 
juni 2019. 
 

04-06-2019 Formatie en formatieplan 2019-
2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
formatie en het formatieplan 2019-2020. 
 

04-06-2019 Lessentabellen 2019-2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
lessentabellen 2019-2020. 
 

04-06-2019 Schoolkosten 2019-2020 I-O De oudergeleding stemt in met de schoolkosten 
2019-2020 mits de volgende wijzigingen worden 
doorgevoerd: 
 Overzicht VOB 2019-2020: bij elk leerjaar staat 

vermeld: ‘sportactiviteiten e/o I run 2 b fit’ 10 
euro. Iruntobefit is alleen voor leerjaar 1. Dit moet 
worden aangepast: bij alle leerjaren m.u.v. leerjaar 
1: ‘sportactiviteiten’ 10 euro. 

 Overzicht schoolkosten 2019-2020: bij VSO leer-
jaar 3 ontbreekt bij verplichte schoolkosten: Ge-
reedschap, werkschoen, e.d., overall, etc., zie leer-
jaar 3 Beroepencollege. Dit geldt voor de VSO 
leerlingen die beroepsgerichte vakken volgen. Dit 
moet nog worden toegevoegd op het overzicht. 
(voor leerjaar 4 is vergelijkbare informatie ook 
toegevoegd, DS). 

02-07-2019 Organisatiedagen 2019-2020 I De GMR stemt in met het overzicht Organisatieda-
gen 2019-2020 met de volgende aanvulling: De 
maandag na de kerstvakantie is een organisatiedag 
voor onderwijsontwikkeling. Afgesproken is de rest 
van die week de middagen (vanaf 13.00 uur of vanaf 
14.00 uur, dit wordt nog uitgezocht) ook beschik-
baar te stellen voor onderwijsontwikkeling. Die week 
wordt gewerkt met een 40 minutenrooster.  
 

17-09-2019 Jaarplanning Stad & Esch augus-
tus t/m december 2019 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt unaniem 
in met de jaarplanning Stad & Esch augustus t/m de-
cember 2019. 
 

17-09-2019 Examenregeling I De GMR stemt in met het examenreglement mits de 
in de vergadering besproken twee aanpassingen in 
het document worden doorgevoerd. 
 

17-09-2019 Toetsbeleid I De GMR stemt in met het toetsbeleid mits de in de 
vergadering besproken aanvullingen en wijzigingen 
in het document worden doorgevoerd. 
 

19-09-2019 Wijziging bedrijfsarts per 1 okto-
ber 2019 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
wijziging van bedrijfsarts per 1 oktober 2019 mits za-
ken als locatie van de bedrijfsarts, de mogelijkheid 
van anonimiteit voor medewerkers en dat het voor 
medewerkers die nu bij de vorige bedrijfsarts zitten 
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mogelijk is bij hem te blijven, duidelijk worden ge-
communiceerd naar alle medewerkers. 

19-11-2019 Schoolgids 2019-2020 (School-
wiki) 

I-O/L De ouder-/leerlinggeleding van de GMR stemt in 
met de schoolgids 2019-2020 zoals opgenomen in 
de Schoolwiki.  
 

19-11-2019 Aanpassing organisatiedagen 
2019-2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
voorgestelde aanpassing in de organisatiedagen: het 
ene jaar een studiedag heelheid en het andere jaar 
een studiedag medewerkersstage. Dat betekent 
voor dit schooljaar dat de studiedag medewerkers-
stage op woensdag 18 maart 2020 een studiedag 
onderwijsontwikkeling voor docenten en oop wordt. 
 

17-12-2019 havoplan I De GMR stemt in (12 leden hebben ingestemd en 2 
leden hebben zich onthouden van stemming) met 
het havoplan zoals dat voorligt in de vergadering, 
mits: 
 
f. dit plan éénmalig wordt uitgevoerd 
g. voor de zomervakantie 2020 goed onderzoek 

wordt gedaan naar de oorzaak van de slechte 
resultaten 

h. gewerkt wordt aan een structurele oplossing 
van het probleem, waarbij docenten, ouders en 
leerlingen worden betrokken 

i. er geld beschikbaar is voor niet alleen de bege-
leiding van leerlingen maar ook de ontwikkeling 
van materiaal en voor het nakijken van toetsen 

j. de GMR hierbij betrokken blijft 
 

17-12-2019 Meerjarenbegroting 2021-2025 I De GMR geeft een unaniem positief advies op de 
meerjarenbegroting 2021-2025. 
 

 


