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Classif icatie  ○ Geheim   ● Openbaar     

   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  
mevrouw J. Meins te benoemen als lid van de raad van toezicht voor Openbaar Onderwijs Groningen, te weten voor de 
periode van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024. 

 

 
 Samenvatting     

Volgens de statuten van Openbaar Onderwijs Groningen kent de organisatie een raad van toezicht van zeven leden. Ze 
worden allen benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Groningen, rekening houdend met het recht van 

bindende voordracht van ouders en de (G)MR. Drie leden worden benoemd op bindende voordracht van de 
oudergeledingen van de twee Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR-en) en één lid wordt benoemd op 
bindende voordracht van de GMR-en. De drie overige leden worden benoemd op voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders. In verband met de verhuizing van een raad van toezicht-lid is er begin 2019 een vacature 
ontstaan. Februari jl. is de werving voor de vacature gestart en april jl. hebben gesprekken plaatsgevonden met 
kandidaten. Mevrouw J. Meins is unaniem gekozen als de meest geschikte kandidaat. Mevrouw J. Meins zal benoemd 

worden voor haar eerste termijn, te weten voor de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2024.  

B&W-besluit d.d.: 26 mei 2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit  

      
 
Aanleiding en doel    

In verband met de verhuizing van raad van toezicht-lid mevrouw Y. Halman naar elders in het land is er begin 2019 een 

vacature ontstaan. In 2019 heeft Openbaar Onderwijs Groningen een profiel opgesteld voor de te werven kandidaat en 
deze getoetst aan de aanwezige competenties in de raad van toezicht. Daaruit is naar voren gekomen dat zij een 
versterking wensen van expertise en inbreng op het gebied van HRM en strategisch personeelsbeleid. De kandidaat zal 
ook deel uitmaken van de raadscommissie Onderwijs en Kwaliteit. De GMR-en hebben eind 2019 ingestemd met het 
profiel voor het lid raad van toezicht. 
 

In februari jl. is de werving voor de vacature gestart en in april jl. hebben gesprekken plaatsgevonden met kandidaten. 
De selectie heeft plaatsgevonden door leden van de raad van toezicht en personeelsleden en ouders van beide GMR-en. 
Mevrouw J. Meins is daarbij unaniem gekozen als de meest geschikte kandidaat.     
 
Kader     

Volgens de statuten van Openbaar Onderwijs Groningen (d.d. juni 2016) kent de organisatie een raad van toezicht van 
zeven leden. Ze worden allen benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Groningen, rekening houdend met het 
recht van bindende voordracht van ouders en de (G)MR. Drie leden worden benoemd op bindende voordracht van de 
oudergeledingen van de twee Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR-en) en één lid wordt benoemd op 

bindende voordracht van de GMR-en. De drie overige leden worden benoemd op voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders (art 10; lid 2).  
 
Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een 
volgende periode van vier jaar (art 10; lid 4).  
 

Sinds het vertrek van mevrouw Y. Halman is er een vacature, welke na benoeming wordt opgevuld door mevrouw J. 
Meins. In lijn met de statuten behoudt een niet voltallige raad van toezicht zijn bevoegdheden (art. 10; lid 6).  
 
Daarnaast is artikel 48 lid 12b van de Wet op het Primair Onderwijs van toepassing. 
 
Het rooster van aftreden ziet er de komende jaren als volgt uit als de voorgestelde benoeming doorgaat:  

     
 
Argumenten en afwegingen     

Mevrouw J. Meins is op dit moment Director Organisational Development & HR bij Oxfam Novib, en heeft in het 
verleden onder meer gewerkt bij de Hanzehogeschool Groningen. Ze heeft ruime ervaring met strategisch 
personeelsbeleid en organisatieontwikkeling in onder meer het bedrijfsleven en in het onderwijs, en ze heeft gewerkt in 

Naam Functie Commissie Benoeming op voordracht 

van 

(Her)benoemd 

tot 

Herbenoembaar 

B&W 

(3) 

Ouders 

GMR (3) 

GMR 

(1) 

R. Bosker Lid Onderwijs en 
kwaliteit 

X     1-1-2022 Ja 

I. Donkervoort Vice Vz Auditcommissie X    1-10-2023 Nee 

M. Storm Lid Onderwijs en 
kwaliteit 

  X 1-1-2021 Ja 

M. de Jong Vz Remuneratie & 
Governance 

  X 1-1-2021 Ja 

S. Leistra Lid Remuneratie & 
Governance 

  X   1-1-2022 Ja 

K. Spijk Lid Auditcommissie X     1-1-2022 Ja 

J. Meins Lid Onderwijs en 
kwaliteit 

 X  1-7-2024 Ja 
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diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies. Mevrouw Meins voldoet daarmee in hoge mate aan het gestelde 
profiel voor de vacature.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie      

De selectie heeft plaatsgevonden door leden van de raad van toezicht, personeelsleden en ouders van beide GMR-en. 
Mevrouw J. Meins is daarbij unaniem gekozen als de meest geschikte kandidaat.  
 
De oudergeledingen van de GMR-en hebben ingestemd met de voordracht van mevrouw J. Meins als kandidaat voor de 
functie lid-raad van toezicht.  
 
Financiële consequenties     

Geen    
 
Overige consequenties     

Met de herbenoeming van het genoemde lid zijn de beschikbare plaatsen in de raad van toezicht van Openbaar 
Onderwijs Groningen weer gevuld      
 
Vervolg     

De voorzitter van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen wordt over het besluit van de raad 
geïnformeerd.      
 
Lange Termijn Agenda     

Nee    
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
loco-burgemeester,    secretaris, 
Roeland van der Schaaf   Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 

 


