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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
138558 

Raadsvoorstel: 
138746 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
Ontslag en benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
Gelet op het verzoek van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard van 7 januari 2014 
en gelet op de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad, conform artikel 48, lid 6b van de Wet 
op het Primair Onderwijs  

 
BESLUIT: 

1. De huidige bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard, te weten 
de heer J. Boon, de heer H. Hense, de heer A. Dolder en de heer G.M.L. Schott te ontslaan uit hun 
bestuursfunctie. 
2.  -  de heer G. van Strien te benoemen tot voorzitter van de Stichting Openbaar Primair    
    Onderwijs Albrandswaard, 

-  de heer M. Noordegraaf te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair  
   Onderwijs Albrandswaard, 
-  de heer T. Terhoeve te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair  
   Onderwijs Albrandswaard, 
-  mevrouw J. Laurs te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs  
   Albrandswaard, 
-  mevrouw M. Hannewijk te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair    
   Onderwijs Albrandswaard. 

 
 
INLEIDING 
Het afgelopen jaar hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het openbaar 
onderwijs in onze gemeente. Daarbij zijn wij vooral ingegaan op de beoogde fusie van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) met Onderwijsgroep Primo vpr én de taken en 
bevoegdheden van de gemeenteraad ten aanzien van het openbaar onderwijs. In het raadsmemo van 
9 juli 2013 hebben wij u aangegeven dat het fusieverzoek is afgewezen door de staatssecretaris, dat 
een wervingsprocedure voor een voltallig nieuw bestuur gestart was en dat nieuwe statuten opgesteld 
zouden worden.  
OPO heeft de selectieprocedure voor nieuwe bestuursleden afgerond en vijf personen geschikt 
bevonden. Met zijn brief van 7 januari 2014 verzoekt OPO de gemeenteraad over te gaan tot het 
ontslag van de vier huidige bestuursleden en de benoeming van vijf nieuwe bestuursleden. 
 
BEOOGD EFFECT 
Het zo spoedig mogelijk komen tot een nieuw bevoegd bestuur voor de stichting OPO. 
 
ARGUMENTEN 
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid met betrekking tot het programma Kennis en Welzijn.  
De gemeenteraad heeft ten aanzien van het openbaar onderwijs een toezichthoudende rol en is 
conform artikel 48, lid 6b van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) belast met de benoeming en het 
ontslag van de leden van het stichtingsbestuur. Volgens artikel 11 van de statuten van de stichting 
benoemt de gemeenteraad de voorzitter van de stichting. Het bestuur benoemt vanuit zijn midden een 
secretaris/plaatsvervangend voorzitter en penningmeester. 
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1.2 Ontslag wordt gevraagd voor de heren G.L.M. Schott, A. Dolder, H. Hense en J. Boon. 
Het bestuur had tot 26 februari 2013 vijf leden. Per die datum heeft de heer H. Klijnsmit zijn functie 
neergelegd. De vacature is destijds niet opgevuld. 
 
1.3 Er zijn nieuw kandidaatbestuursleden voorgedragen.  
De volgende kandidaat bestuursleden worden voorgedragen: 
op voordracht van de oudergeleding van de GMR: de heer M. Noordegraaf en de heer R. Terhoeve; 
op voordracht van het bestuur: mevrouw J. Laurs, mevrouw M. Hannewijk en de heer G. van Strien 
(als voorzitter). 
 
1.4 De kandidaatbestuursleden voldoen aan het functieprofiel.  
Bijgevoegd vindt u de curricula vitae van de kandidaat bestuursleden. OPO geeft aan dat de 
kandidaat bestuursleden verklaard hebben dat zij geen van de in artikel 6 van de statuten van OPO 
genoemde functies uitoefenen die kunnen leiden tot onverenigbaarheid van functies (zoals een 
professionele functie ten behoeve van de stichting). Tevens dat zij zich niet schuldig maken aan de in 
het artikel genoemde niet-toegestane handelingen (zoals het doen van leveranties aan de stichting). 
 
1.5 De verhouding tussen het voorgestelde aantal bestuursleden op voordracht van de oudergeleding 
van de GMR en van het bestuur is conform artikel 6 van de statuten van OPO en conform artikel 48, 
lid 6b van de WPO. 
  
KANTTEKENINGEN 
1.1 Het bestuur van OPO heeft er voor gekozen op dit moment geen nieuwe statuten ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Hoewel er (in goede samenspraak met 
beleidsadviseurs van de gemeente) conceptstatuten zijn opgemaakt waarin onder andere de wettelijk 
verplichte taaksplitsing tussen het algemeen bestuur, als intern toezichthouder, én een dagelijks 
bestuur, dat verantwoordelijk is voor de ten uitvoerlegging van de bestuurstaken, is geregeld kiest het 
bestuur er voor de aanbieding van nieuwe statuten over te laten aan het nieuwe bestuur. Er is door 
ons op aangedrongen dat dit voor de gemeente hoge prioriteit heeft. 
 
1.2 In zijn vergadering van 17 mei 2004 heeft de gemeenteraad besloten de bevoegdheden tot 
benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van de stichting te delegeren aan het college van 
Albrandswaard. Echter, de gemeenteraad is volgens de WPO als enige bevoegd voor de uitvoering 
van artikel 48. De staatsecretaris heeft in juni 2013 nogmaals benadrukt dat het toezicht op het 
onderwijs een bevoegdheid van de gemeenteraad is. Het college vraagt de gemeenteraad dan ook 
over te gaan tot het ontslag van de huidige en de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
 
FINANCIËN 
Het ontslag en de benoeming van bestuursleden OPO hebben geen financiële consequenties voor de 
gemeentebegroting. 
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Het raadsvoorstel wordt gepubliceerd. De communicatie naar ouders en medewerkers van de scholen 
wordt uitgevoerd door de voorzitter van OPO.  
 
UITVOERING 
Tot aan de benoeming van de nieuwe bestuursleden voeren twee leden van het huidige bestuur de 
lopende zaken uit.   
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BIJLAGEN 
 

  138566: Verzoek benoeming bestuursleden OPO Albrandswaard  
  138568: CV dhr. G. van Strien  
  138569: CV mw. M. Hannewijk  
  138570: CV dhr. M. Noordegraaf  
  138571: CV mw. J. Laurs  
  138572: CV dhr. R. Terhoeve  
 

 
Poortugaal, 14 januari 2014 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


