Raadsvoorstel

Onderwerp

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting OPOS

Steller/telnr.

Diede Vogelzang/ 7443

Classificatie

Bijlagen 0

● Openbaar ○ Geheim

Vertrouwelijk
Portefeuillehouder

Carine Bloemhoff

Langetermijn agenda
(LTA) Raad

LTA ja:
LTA nee:

Raadscommissie

Maand
Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

I. mevrouw Bettina de Jong per direct te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting OPOS
voor de periode tot aan de opheffing van Stichting OPOS, vermoedelijk 1 augustus 2020;
II. de heer Max Becherer per direct te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting OPOS voor
de periode tot aan de opheffing van Stichting OPOS, vermoedelijk 1 augustus 2020.

Samenvatting

Na het vertrek van de vorige Raad van Toezicht van stichting OPOS, in maart van dit jaar, is er voorzien in
een kwartiermaker voor een nieuwe Raad van Toezicht, de heer C. Mulder. De heer Mulder is in mei door
uw raad benoemd. De heer Mulder heeft in overleg met de bestuurder twee extra leden geworven.
De benoeming van de leden zal van tijdelijke aard zijn. Zoals bekend is wordt er gewerkt aan de overdracht
van de scholen naar een andere stichting.

B&W-besluit d.d.: 2 juli 2019

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

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 Toezichtmodel. 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.
Na het vertrek van de vorige Raad van Toezicht van stichting OPOS, in maart van dit jaar, is er voorzien in
een kwartiermaker voor een nieuwe Raad van Toezicht, de heer C. Mulder. De heer Mulder is in mei door
uw raad benoemd. De heer Mulder heeft in overleg met de bestuurder twee extra leden geworven.
De benoeming van de leden zal van tijdelijke aard zijn. Zoals bekend is wordt er gewerkt aan de overdracht
van de scholen naar een andere stichting.
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 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.
Argumenten en afwegingen

Middels de benoeming van de twee extra leden voor de Raad van Toezicht voeren we de afspraken uit zoals
vastgelegd in de statuten van stichting OPOS.
De benoeming is wenselijk omdat de Raad van Toezicht met één lid te kwetsbaar is. Bovendien zit stichting
OPOS midden in een traject van overdracht van haar scholen naar andere stichtingen. Dit vraagt ook de
nodige inzet van een Raad van Toezicht.
Benoeming van mevrouw De Jong vindt plaats op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR.
Zij beschikt over ruime ervaring als toezichthouder en bestuurder in diverse sectoren. Zij staat voor het
belang om ook in de toekomst goed onderwijs aan te bieden in de regio.
Benoeming van de heer Becherer vindt plaats op bindende voordracht van de personeelsgeleden van de
GMR. De heer Becherer beschikt over zeer ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in verschillende
sectoren. Met zijn financieel-economische achtergrond kan hij een bijdrage leveren aan het traject van
bestuursoverdracht van de OPOS-scholen en de daarmee gepaard gaande overdracht van middelen.
De GMR heeft ingestemd met deze voordracht en een GMR-afvaardiging maakte -evenals een
vertegenwoordiging vanuit het directieberaad- onderdeel uit van de benoemingsadviescommissie.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

De GMR heeft ingestemd met deze voordracht en een GMR-afvaardiging maakte -evenals een
vertegenwoordiging vanuit het directieberaad- onderdeel uit van de benoemingsadviescommissie.
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Financiële consequenties

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Overige consequenties

Naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo
Vervolg

Het college informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting OPOS over het besluit van de
raad.
Lange Termijn Agenda

Met oog op de lopende overdracht van scholen naar andere stichtingen is een besluit door uw raad voor de
zomervakantie wenselijk.

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.
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