Raadsvoorstel

Registratienummer:

RVO19.0041

Van afdeling:

Ruimte en Economie

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Onderwerp:

Portefeuillehouder:

P. Kos

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
 AI19.02585 voordracht (her)benoeming leden
C. van der Horst
RVT door oudergeleding GMR
(0223) 67 8895
 AI19.02586 aanbiedingsbrief RVT Meerwerf
c.van.der.horst@denhelder.nl


(her)benoemen 2 leden Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen

Gevraagd besluit:
1. De heer G.L. Voermans met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van de Stichting Meerwerf basisscholen, voor een periode van 4 jaar met einddatum 1 januari 2023;
2. De heer T.S. Partiman met onmiddellijke ingang te (her)benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van
de Stichting Meerwerf basisscholen, voor een periode van 4 jaar met einddatum 1 januari 2023.
Publiekssamenvatting
In 2016 is de Raad van Toezicht (RVT) van de Stichting Meerwerf gestart met zijn werkzaamheden. De RVT
bestaat uit vijf leden. In de statuten van Meerwerf staat dat de leden van de RVT eenmalig herbenoembaar zijn.
Om te voorkomen dat de gehele RVT tegelijk aftreedt is er een rooster van aftreden vastgesteld. Volgens dit
rooster treden de heren Voermans en Partiman dit jaar af, en zijn beiden herbenoembaar. Beide heren zijn
door de oudergeleding van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) bindend voorgedragen voor
(her)benoeming.
Inleiding
In de door de gemeenteraad vastgestelde statuten is vastgesteld dat de Raad van Toezicht bestaat uit vijf
leden. De RVT heeft een rooster van aftreden vastgesteld. Volgens dit rooster treden de heren Voermans en
Partiman dit jaar af. Zij zijn beiden onmiddellijk herbenoembaar.
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 gemeenteraad vastgestelde statuten staat de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het
benoemen van leden voor de Raad van Toezicht.
Argumenten
De Raad van Toezicht (RVT) van de Stichting Meerwerf basisscholen bestaat uit vijf leden. Volgens het rooster
van aftreden, treden twee leden af en zijn eenmalig herbenoembaar. Dat zijn de heer T.S. Partiman en de heer
G.L. Voermans.
Beide heren zijn door de oudergeleding van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) bindend
voorgedragen voor (her)benoeming.
In het rooster van aftreden is opgenomen dat de heren Partiman en Voermans per 1 januari 2019 zouden
aftreden. Het was niet duidelijk of de (her)benoeming automatisch verlengd zou worden, of dat de
(her)benoeming door de gemeenteraad plaats moest vinden. Uit juridisch advies blijkt dat de gemeenteraad ten
alle tijden besluit tot (her)benoeming.
Dit is de reden waarom dit besluit na 1 januari 2019 aan u wordt voorgelegd.
Ervan uitgaande dat op grond van de statuten de twee leden van de RVT per 1 januari 2019 zijn afgetreden,
zou je kunnen stellen dat zij nu onbevoegd deelnemen aan de vergaderingen. De oplossing is dat na de
benoeming alle genomen besluiten alsnog door de RVT worden bekrachtigd. Benoeming met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2019 is juridisch niet mogelijk.
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Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Conform artikel 2, lid 1 van de
Referendumverordening 2012 is het benoemen van personen uitgesloten voor het houden van een referendum.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Financiële consequenties
Het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.
Communicatie
Communicatie is in dit geval een taak van de Stichting Meerwerf basisscholen.
Realisatie
De benoeming gaat in met onmiddellijke ingang.

Den Helder, 9 april 2019.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling
secretaris
Robert Reus

Raadsvoorstel - Pagina 2 van 2

