
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     
Benoeming kwartiermaker Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Slochteren (OPOS)    

Steller/telnr.  Diede Vogelzang/ 7443    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff  
Raadscommissie 
O&W 

  

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. de heer Chris Mulder te benoemen als kwartiermaker voor de Raad van Toezicht voor Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Slochteren (OPOS); 
II. de opgelegde geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet ten aanzien van het CV te bekrachtigen. 

 

 

 Samenvatting     

Het openbaar schoolbestuur OPOS heeft een basisschool op het grondgebied van de gemeente 
Groningen: de Meeroeversschool in Meerstad. Op grond van de statuten van de stichting OPOS benoemt 
de gemeenteraad van de gemeenten waar de scholen zijn gevestigd op voordracht de leden van de Raad 
van Toezicht. Omdat de stichting OPOS scholen bestuurt in de gemeenten Groningen en Midden-
Groningen draagt de stichting OPOS de gemeenteraden van Groningen en Midden-Groningen voor de 
heer Chris Mulder te benoemen als kwartiermaker voor de Raad van Toezicht voor Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Slochteren (OPOS). 

B&W-besluit d.d.: 07-05-2019 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    
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Notitie
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Omdat openbaarmaking van de bijlage, het Curriculum Vitae, bij dit voorstel inbreuk maakt op de 
persoonlijke levenssfeer van de te benoemen kwartiermaker, wordt de inhoud ervan u conform artikel 25, 
lid 2 Gemeentewet onder oplegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd. Wij stellen u voor om gelet 
op artikel 25, lid 3 Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te bekrachtigen in 
de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
De stichting OPOS is een openbaar schoolbestuur met een basisschool op het grondgebied van de 
gemeente Groningen, namelijk de samenwerkingsschool Meeroevers. De overige scholen bevinden zich in 
de gemeente Midden-Groningen. 
 
Het bestuur van de stichting OPOS is sinds 1 januari 2018 georganiseerd volgens het Raad van Toezicht-
model. In de statuten van OPOS is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht 
benoemd. Aangezien de stichting OPOS scholen heeft in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen 
besluiten zowel de gemeenteraad van Groningen als Midden-Groningen over de benoeming. De voordracht 
van de Raad van Toezicht van de stichting is dan ook gericht aan beide gemeenteraden. 
 
Per begin maart heeft de voormalige Raad van Toezicht van de stichting OPOS haar functie neergelegd. 
Hiervan bent u middels een brief afkomstig van henzelf op de hoogte gebracht. Met de benoeming van de 
voorgedragen kwartiermaker wordt weer voorzien in een Raad van Toezicht voor de stichting OPOS.      
 
Kader     

Het kader wordt gevormd door de statuten van de stichting OPOS. Deze statuten zijn mede vastgesteld door 
de gemeenteraad van Groningen, als één van de gemeenten waar de scholen van de stichting zijn 
gevestigd (6650545; 20-12-2017). In het raadsbesluit tav de vaststelling van de statuten zijn ook de huidige 
leden van de Raad van Toezicht benoemd.  
 
In artikel 12 van de statuten is opgenomen dat de leden van de raad van toezicht worden (her)benoemd 
door de gemeenteraad waar de scholen zijn gevestigd op voordracht van de Raad van Toezicht. Daarbij is 
bepaald dat de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in de gelegenheid wordt gesteld een 
bindende voordracht te doen voor twee zetels in de raad van toezicht, waarbij geldt dat bij het opmaken van 
deze voordracht ten minste de meerderheid van de oudergeleding van de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad (GMR) met die voordracht dient in te stemmen. 
 
Een niet voltallige raad van toezicht is volledig bevoegd, zo is opgenomen in artikel 13 van de statuten. Dit 
betekent dat met deze benoeming de formele rol en uitvoering van de taken van de Raad van Toezicht weer 
geborgd is.  
 
Argumenten en afwegingen     

Op 5 maart heeft de Raad van Toezicht van OPOS haar functie neergelegd. Dit betekende dat de gemeenten 
moesten voorzien in de invulling van een nieuwe Raad van Toezicht. Om dit zorgvuldig te doen is er op 11 
maart overleg gevoerd met de GMR en de directie van de stichting OPOS. Hier is door de gemeente 
Midden-Groningen aangegeven dat zij zouden zoeken naar een kandidaat die in staat zou zijn weer te 
komen tot een nieuwe Raad van Toezicht voor de   stichting OPOS en iemand waar alle betrokkenen 
vertrouwen in hebben. Deze persoon zou een soort kwartiermakers-functie krijgen om te zorgen voor de 
verdere opbouw van een Raad van Toezicht. Dit gebeurde in nauw overleg met ons.  
 
Afgesproken is toen dat de gemeente op zoek zou gaan naar een geschikte kandidaat hiervoor en ernaar 
zou streven om deze zo snel mogelijk voor te stellen. Formeel heeft de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) geen rol maar gezien de situatie bij de stichting OPOS is ervoor gekozen dit 
zorgvuldig af te stemmen, om er zeker van te zijn dat er vertrouwen is in deze kwartiermaker voor de Raad 
van Toezicht van de stichting OPOS.  
 



3 
 

Wij hebben de heer Chris Mulder van CMMC bereid gevonden deze taak uit te voeren. De heer Mulder heeft 
ruime ervaring op het gebied van (crisis)management. Zijn CV is als bijlage toegevoegd. De heer Mulder 
heeft op maandag 25 maart kennis gemaakt met de GMR en de directeuren van de stichting OPOS. 
Daarvoor had hij al kennis gemaakt met de interim-bestuurder van de stichting OPOS, de heer Jan Paul Ten 
Brink. 
 
De GMR heeft aangegeven unaniem akkoord te zijn met een benoeming van de heer Mulder. Inmiddels 
heeft de bestuurder de toekomstplannen voor de stichting OPOS bekend gemaakt.  
Gezien de broze staat waar de stichting OPOS op stichtingsniveau in verkeert en de te geringe omvang om 
op de langere termijn zelfstandig voort te kunnen bestaan is wederopbouw van de stichting niet in het 
belang van de scholen, leerlingen en medewerkers. Zij lijken beter af om binnen andere stabiele   
stichtingen met duidelijke structuren en adequate ondersteuning de volgende fase van doorontwikkeling in 
te gaan. Daarbij ligt voor de hand dat de scholen binnen de gemeente waar zij staan aansluiting zoeken bij 
bestaande andere stichtingen. De scholen van de stichting OPOS zullen ondergebracht worden in de 
omringende schoolbesturen. Dit betekent dat de stichting OPOS waarschijnlijk eind 2019 op houdt te 
bestaan. 
    
Het is dan ook de vraag in hoeverre het nog zinvol is een volledige Raad van Toezicht te formeren. Insteek 
is dan ook de kwartiermaker vooral het proces van de overdracht te laten oppakken samen met de interim-
bestuurder. De gemeenten en de stichting OPOS maken met de heer Mulder nog nadere afspraken over zijn 
rol en invulling van de functie. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Er is draagvlak vanuit de GMR en directie. De voorzitter van de GMR heeft 28 maart laten weten unaniem 
akkoord te zijn met de benoeming. Ook de directie heeft vertrouwen in deze kandidaat.      
 
Financiële consequenties     

De reguliere kosten van de kwartiermaker Raad van Toezicht zullen worden gedekt uit het budget de 
stichting OPOS. De stichting OPOS heeft een regeling voor bekostiging van Raad van Toezicht leden. 
 
Overige consequenties     

De situatie bij de stichting OPOS blijft de komende periode kwetsbaar. Daar komt nog een overdracht van 
scholen naar een nieuw bestuur bij. Wij zullen dan ook nauw toezien op de voortgang en hierover 
regelmatig overleg voeren.  
 
Vervolg     

Wij informeren de stichting OPOS over de benoeming door ze het raadsbesluit toe te zenden. Met de 
benoeming van Chris Mulder is de invulling van de Raad van Toezichtstaken geborgd. Vanuit onze 
gemeentelijke rol zullen wij de ontwikkelingen nauw blijven volgen en overleg voeren waar nodig. Bij 
nieuwe ontwikkelingen zullen wij uw raad hierover informeren.  
 
Lange Termijn Agenda     

      
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


