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Geachte leden van het College van Bestuur,
In uw brief van 5 januari 2021, heeft u de GMR geïnformeerd over de
ontwikkeling rondom de contractvorming met Glaslokaal. U heeft aangegeven
dat er thans twee mogelijkheden zijn: de eerste betreft het aangaan van een
langjarig dienstverleningscontract en de tweede betreft de toetreding tot het
convenant en daarmee tot de convenantpartners van de inbesteding.
Wij hebben in de GMR uw voorstel uitgebreid besproken. De GMR is nog altijd
beducht op de mogelijke risico’s die er kunnen ontstaan in de bedrijfsvoering
van Glaslokaal. De argumenten hiervoor zijn eerder al uitgewisseld en er is een
lang juridisch traject hiermee gepaard gegaan. Met de keuze waar De Haagse
Scholen binnenkort voor staat, willen wij de discussie niet overdoen. Wel blijft
het van belang om deze risico’s nauwgezet te blijven volgen. Ook in de voorgenomen rol als onderdeel van de raad van inbesteding is het noodzakelijk
periodiek de prestaties en de prijs van het product in kritische samenhang te
blijven volgen.
De GMR stemt in met het voornemen om toe te treden tot de convenantpartners en daarmee de raad van inbesteding. Wij geven deze instemming met
inachtneming van de eerdere waarschuwing ten aanzien van de risico’s en
zouden dan ook graag zien dat de genoemde prestaties in beeld worden
gebracht zodat de voortgang van de inbesteding elke twee jaar besproken kan
worden en er een gezamenlijke taxatie van het risico en eventuele bijsturing
kan plaatsvinden.
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We gaan er vanuit dat deze voorwaarde van tweejaarlijkse evaluatie voor u
geen aanleiding geeft het overleg over het voorstel te heropenen. Mocht u toch
opnieuw in overleg willen gaan, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk
van u.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR

Benito Boer
(voorzitter)
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