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Voorstel
Inleiding
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) voert momenteel een bestuurlijke
koerswijziging door. Op 18 december 2018 heeft uw raad ingestemd met de gewijzigde statuten van
de Stichting OPO Albrandswaard, waarmee overgestapt wordt naar een organisatievorm met een
Raad van Toezicht en een bezoldigd bestuurder.
U wordt gevraagd drie voorgedragen personen te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht. De
statuten van Stichting OPO Albrandswaard bepalen conform artikel 48lid 12 dat dit een bevoegdheid
van de gemeenteraad is.Met deze bevoegdheid wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het
openbaar onderwijs tot uitdrukking gebracht.
De drie te benoemen leden van de Raad van Toezicht zijn geslecteerd door een commissie
bestaande uit leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het huidige Algemene
bestuur en de huidige Algemeen Directeur van de stichting. De commissie is unaniem tot deze
bindende voordracht gekomen.
Per 1 maart 2019 is een directeur-bestuurder in dienst getreden. Twee leden van het huidige
(demissionaire) bestuur werken momenteel de directeur-bestuurder en de aankomende leden van de
Raad van Toezicht in. Zij zullen zich direct na de benoeming van de drie leden terugtrekken uit de
stichting.
Beoogd effect
Met de benoemingen wordt voorzien in de vactures in de Raad van Toezicht van de Stichting OPO
Albrandswaard.
Argumenten
1.1 Er is sprake van een bindende voordracht.
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1.2 Er zijn bij het college geen bezwaren bekend tegen de benoeming van de voorgedragen leden van
de Raad van Toezicht.
1.3 De benoeming van drie leden van de Raad van Toezicht is conform artikel 11.2 van de statuten
van de stichting, dat drie of vijf leden van de Raad van Toezicht voorschrijft.
Overleg gevoerd met
Stichting OPO Albrandswaard
Kanttekeningen
Geen
Uitvoering/vervolgstappen
De Stichting OPO Albrandswaard wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad tot
benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht.
Financiële informatie
Het voorstel heeft geen consequenties voor de gemeentebegroting.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Voordracht RvT
CV M. Venekamp
CV M. van der Nat
CV R. Rutte
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CONCEPT BESLUIT
Onderwerp:
Benoeming leden Raad van
Toezicht Stichting OPO
Albrandswaard

Gemeenteraad:
6 mei 2019

Zaaknummer:
52935

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 19 maart 2019,
gelet op
Wet op het primair onderwijs
Statuten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard;
overwegende, dat
Geen

BESLUIT:
1. mevrouw M. Venekamp, mevrouw M. van der Nat en de heer R. Rutte per direct te benoemen tot lid
van de Raad van Toezicht van de Stichting OPO Albrandswaard.
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