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Onderwerp:  Benoemen 2 leden Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen 

 

Gevraagd besluit: 

1. De heer T.S. Partiman te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 

basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 mei 2016; 

2. Mevrouw S. Baggerman te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 

basisscholen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 mei 2016. 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad heeft in juni 2015 de conceptstatuten vastgesteld van de Stichting Meerwerf basisscholen. 

Op grond van deze statuten dient de Raad van Toezicht te bestaan uit 5 leden. Op 14 december 2015 zijn door 

de raad 3 leden benoemd. Deze 3 leden hebben statutair het recht om 2 leden ter benoeming voor te dragen. 

Na een sollicitatieprocedure zijn de heer Partiman en mevrouw Baggerman voorgedragen ter benoeming. 

 

Inleiding 

Na de benoeming in december 2015 van 3 leden voor de Raad van Toezicht, zijn deze leden op zoek gegaan 

naar nog 2 collega-leden Raad van Toezicht. Conform de statuten dienen 2 leden te worden voorgedragen door 

de Raad van Toezicht (artikel 9, lid 2 onder C van de statuten). Na een sollicitatie- en benoemingsprocedure 

worden nu twee kandidaten voorgedragen. De  voorgedragen kandidaten voldoen aan de door de raad 

vastgestelde profielschets en kunnen voor een periode van vier jaar worden benoemd met ingang van 1 mei 

2016. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Goed openbaar onderwijs met een bestuur dat voldoet aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur. 

 

Kader 

De Wet op het primair onderwijs (Wpo) geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen van de gemeenteraad 

ten opzichte van het openbaar bestuur, waaronder het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.  

In de door de raad vastgestelde conceptstatuten staat in artikel 9, lid 2 onder C opgenomen dat de Raad van 

Toezicht 2 leden ter benoeming voordraagt.  

 

Argumenten 

De Raad van Toezicht heeft samen met de Benoemingsadvies Commissie gesprekken gevoerd met 

kandidaten. Op grond van de gesprekken heeft de Raad van Toezicht twee kandidaten voorgedragen. 

Hiermee is de Raad van Toezicht compleet. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met ingang van 1 

mei 2016. 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Niet onderzocht. Conform artikel 2, lid i van de Referendumverordening Den Helder 2012 is het benomen van 

het personen uitgesloten voor het houden van een referendum. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

Het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.  
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Communicatie 

Het informeren van de pers is in dit geval een taak van de Stichting Meerwerf basisscholen. 

 

Realisatie 

Met het benoemen van deze 2 kandidaten is de Raad van Toezicht compleet. Vervolgens kan een bestuurder 

worden gezocht en benoemd en kunnen de conceptstatuten bekrachtigd worden bij de notaris. Hiermee is een 

periode afgesloten van bestuurlijke instabiliteit bij de Stichting Meerwerf basisscholen. 

 

 

 

Den Helder, 19 april 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  

 


