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Voorstel tot benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen

Publiekssamenvatting:
Binnen de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf is een vacature ontstaan na het tragisch
overlijden van één van de leden van de RVT. De Raad van Toezicht draagt mevrouw S. Bouchibiti voor
om deze vacature te vervullen.

Geadviseerd besluit
1. Mevrouw S. Bouchibiti te benoemen tot lid Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen
met ingang van 1 oktober 2020.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
Op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde statuten bestaat de Raad van Toezicht van
Meerwerf basisscholen uit vijf leden. Door het overlijden van één van de leden van de Raad van
Toezicht is een vacature ontstaan. Mevrouw Bouchibiti wordt door de Raad van Toezicht
voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Doelen en resultaten
Door de benoeming van mevrouw Bouchibiti bestaat de Raad van Toezicht van de stichting Meerwerf
basisscholen weer uit vijf personen, conform de statuten van de stichting.
Kaders en omstandigheden
 De Wet op het primair onderwijs (WPO) geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen van
de gemeenteraad ten opzichte van het bestuur van het openbaar onderwijs, waaronder het
benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.
 In de door de gemeenteraad vastgestelde statuten van Meerwerf basisscholen staat de
bevoegdheid van de gemeenteraad voor het benoemen van leden van de Raad van Toezicht.
 Mevrouw Bouchibitii wordt voorgedragen op voordracht van de Raad van Toezicht, zoals
opgenomen in artikel 9, lid 2, onder c van de statuten van de stichting Meerwerf basisscholen.
Argumenten en alternatieven
Mevrouw Bouchibti is geselecteerd door een Benoemingsadviescommissie bestaande uit een lid van
de oudergeleding van de GMR, een lid van de personeelsgeleding van de GMR, en lid van de
vertegenwoordiging van de schooldirecteuren en de remuneratie en governance commissie van de
Raad van toezicht, bestaande uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. De
voordracht past binnen de vastgestelde profielschetsen. De Benoemingsadviescommissie is van
mening dat de kwaliteiten van mevrouw Bouchibti van grote waarde zijn voor Meerwerf basisscholen
en complementair zijn aan de reeds aanwezige kwaliteiten binnen de huidige Raad van Toezicht.
De benoeming van de leden van de RVT is voor de periode van vier jaar. Omdat mevrouw Bouchibiti
wordt benoemd in de vacature van een overleden lid wordt voorgesteld haar te benoemen tot 1 januari
2021 (looptijd periode overleden lid) en gelijktijdig voor de aanvullende (herbenoemings)periode tot 1
januari 2025.
Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwing is niet van toepassing.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet van toepassing.
Financiële consequenties
Aan dit besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden.
Uitvoering en planning
Na de benoeming per 1 oktober 2020 ontvangt mevrouw Bouchibiti een benoemingsbrief.
Communicatie
De Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen communiceert over de benoeming van
mevrouw Bouchibiti.
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Onderwerp

Voorstel tot benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Meerwerf
basisscholen

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 25
augustus 2020,

besluit:
1. Mevrouw S. Bouchibiti te benoemen tot lid Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf
basisscholen met ingang van 1 oktober 2020.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 september 2020
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