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Onderwerp:  Benoemen 3 leden Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen 

 

Gevraagd besluit: 

1. De heer T. Monasso te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen 

voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2016; 

2. De heer R. in het Veld te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen 

voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2016; 

3. Mevrouw L. van der Bij-Timmering te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf 

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

 

 

Publiekssamenvatting 

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

Op grond van deze statuten dienen in eerste instantie drie leden voor de Raad van Toezicht te worden 

benoemd op bindende voordracht van de ouders en de  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Na een sollicitatieprocedure zijn de heren Monasso en In het Veld en mevrouw Van der Bij-Timmeling 

voorgedragen ter benoeming. 

 

 

Inleiding 

Na het vaststellen van de conceptstatuten door de gemeenteraad in juni 2015 is de GMR op zoek gegaan naar 

geschikte kandidaten voor de Raad van Toezicht. Conform de overdrachtsbepaling van die statuten dienen in 

eerste instantie 3 leden benoemd te worden op bindende voordracht van de ouders en de GMR. De door de 

ouders en de GMR voorgedragen kandidaten voldoen aan de door de raad vastgestelde profielschets en 

kunnen voor een periode van vier jaar benoemd worden met ingang van 1 januari 2016. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Goed openbaar basisonderwijs 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 is in artikel 18 een overgangsbepaling opgenomen waarin 

staat dat de eerste drie leden van de Raad van Toezicht op voordracht van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) ter benoeming worden voorgedragen.  

 

Argumenten 

De Benoemingsadviescommissie heeft uit 14 sollicitanten drie kandidaten geselecteerd. 

Het betreft een bindende voordracht, waarvan de heren In het Veld en Monasso worden voorgedragen door de 

oudergeleding van de GMR en mevrouw Van der Bij-Timmeling door de GMR. De benoeming is voor een 

periode van vier jaar, met ingang van 1 januari 2016. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

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

personen uitgesloten voor het houden van een referendum. 
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Financiële consequenties 

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

consequenties.  

 

Communicatie 

Stichting Meerwerf basisscholen heeft een persbericht uitgebracht.  

 

 

Realisatie 

De drie benoemde leden van de Raad van Toezicht zullen vervolgens nog 2 kandidaten voordragen ter 

benoeming. Daarmee is de Raad van Toezicht compleet. Vervolgens kan een bestuurder worden gezocht en 

benoemd. Met de benoeming van de bestuurder zijn alle namen bekend en kunnen de conceptstatuten 

bekrachtigd worden bij de notaris.  

 

 

 

 

Den Helder, 8 december 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


