RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Benoeming lid Raad van Toezicht
Stichting OPO Albrandswaard

Gemeenteraad:
3 februari 2020

Zaaknummer:
129503

De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 december 2019;
gelet op
Wet op het primair onderwijs;
Statuten Stichting OPO Albrandswaard;

BESLUIT:
1. De heer P.J. van Engeldorp Gastelaars te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting OPO Albrandswaard.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 3 februari 2020.

Voorstel
Onderwerp:
Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting OPO
Albrandswaard
Portefeuillehouder
Martijn Heezen

College van burgemeester
en wethouders
10 december 2019

Zaaknummer
129503

Openbaar

E-mailadres opsteller:
r.v.griensven@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit
1. De heer P.J. van Engeldorp Gastelaars te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting OPO Albrandswaard.

Voorstel
Inleiding
Het openbaar onderwijs in Albrandswaard is in 2004 verzelfstandigd en wordt sindsdien uitgevoerd
door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO). Op 17 december 2018 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de gewijzigde statuten van OPO waarmee overgestapt is naar een
organisatievorm met een Raad van Toezicht en een bezoldigd bestuurder. Vervolgens heeft de raad
op 6 mei 2019 de huidige drie leden van de Raad van Toezicht met terugwerkende kracht naar 1
maart 2019 benoemd.
OPO (Raad van Toezicht én Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) heeft gevraagd in te
stemmen met een wijziging van de statuten, artikel 11 lid 2: de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot
vijf natuurlijke personen. Dit verzoek is inmiddels aan u voorgelegd, beoogde raadsbehandeling op 16
december 2019. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd een vierde lid voor de Raad van Toezicht
te werven dat ook voorzitter zal worden.
Lopende de procedure van de statutenwijziging is OPO al begonnen met de werving van een nieuw lid
voor de Raad van Toezicht. Zij dragen dhr. P.J. Engelenburg Gastelaars voor benoeming per 1 januari
2020 voor. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht is een wettelijke bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Het te benoemen vierde lid is geselecteerd door een commissie bestaande uit leden van de Raad van
Toezicht, de schoolleiding en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Beoogd effect
Met de benoeming wordt voorzien in de vacture in de Raad van Toezicht van de Stichting OPO
Albrandswaard.
Argumenten
1.1 Er is sprake van een bindende voordracht.
1.2 Er zijn bij het college geen bezwaren bekend tegen de benoeming van het voorgedragen lid van
de Raad van Toezicht.
1.3 De benoeming van het vierde lid van de Raad van Toezicht is conform artikel 11.2 van de
gewijzigde statuten van OPO.

Overleg gevoerd met
De directeur-bestuurder van Stichting OPO Albrandswaard.
Kanttekeningen
1.1 Uitgegaan wordt van een positief besluit van de gemeenteraad, beoogd op 16 december 2019,
met betrekking tot de gewijzigde statuten OPO.
Op het moment van het opstellen van het raadsvoorstel is er over de gewijzigde statuten van OPO
door de gemeenteraad nog geen besluit genomen. De wijziging houdt in dat artikel 11.2 van de
statuten van OPO gewijzgd wordt in drie tot vijf leden. In de huidige statuten is dat nog drie of vijf
leden. Voor nadere uitleg hierover wordt verwezen naar het betreffende raadsvoorstel.
Uitvoering/vervolgstappen
Het besluit van de gemeenteraad zal kenbaar gemaakt worden aan OPO.
Financiële informatie
Het voorstel heeft geen consequenties voor de gemeentebegroting. Alle kosten worden door OPO
gedragen.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Voordracht voorzitter RvT St. OPO Albrandswaard.pdf
2. CV Dhr. van Engeldorp Gastelaars.pdf
3. 129503 rbsl Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting OPO Albrandswaard

