
 

Raadsvoorstel          GEHEIMHOUDING ARTIKEL 25  
 

 

Onderwerp     Herbenoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen    

Steller/telnr.  Diede Vogelzang/ 74 43    Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● 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  
I. mevrouw Ineke Donkervoort voor de tweede en tevens laatste termijn te herbenoemen als lid van de 

Raad van Toezicht voor Openbaar Onderwijs Groningen, te weten voor de periode van 1 oktober 
2019 tot 1 oktober 2023;  

II. de opgelegde geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet ten aanzien van het Curriculum 
Vitae te bekrachtigen. 

 

 

 Samenvatting     

Volgens de statuten van Openbaar Onderwijs Groningen kent de organisatie een Raad van Toezicht van 
zeven leden die allen worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Groningen. Drie leden 
daarvan 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. Ineke Donkervoort is per 1 oktober 2015 op voordracht van het college van 
B&W benoemd als Lid van de Raad van Toezicht van de stichting O2G2 (nu: Openbaar Onderwijs 
Groningen), en als voorzitter van de auditcommissie. De eerste termijn van vier jaar van Ineke Donkervoort 
is nu verlopen en over de herbenoeming dient een besluit te worden genomen. De Raad van Toezicht 
heeft de kennis, ervaring en het functioneren van Ineke Donkervoort getoetst en is unaniem tot het oordeel 
gekomen dat het wenselijk is dat Ineke Donkervoort aan u voorgedragen wordt voor herbenoeming.          

B&W-besluit d.d.: 17 december 2019 
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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 toezichthouder, 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. 
 
Sinds 2015 hebben diverse wisselingen in de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Er waren destijds drie 
vacatures: een voorzitter van de Raad van Toezicht, een lid van de remuneratiecommissie en een voorzitter 
van de auditcommissie. De vacature voor voorzitter van de auditcommissie werd voorbehouden aan een 
voordracht van de gemeente, gezien het belang dat door de gemeente werd gehecht aan een gezonde 
financiële positie van de organisatie. Ineke Donkervoort is per 1 oktober 2015 op voordracht van het college 
van B&W benoemd als Lid van de Raad van Toezicht van de stichting O2G2 (nu: Openbaar Onderwijs 
Groningen), en als voorzitter van de auditcommissie. De eerste termijn van vier jaar van Ineke Donkervoort 
is nu verlopen en over de herbenoeming dient een besluit te worden genomen.          
 
Kader     

Volgens de statuten van Openbaar Onderwijs Groningen (d.d. juni 2016) kent de organisatie een Raad van 
Toezicht van zeven leden die allen worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Groningen. 
Drie leden daarvan 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). 
 
In het onderstaande schema zijn de huidige leden van de raad en het rooster van aftreden weergegeven. 
 

Naam Functie Commissie Benoeming op voordracht 
van 

Benoemd 
per 

B&W 
(3) 

Ouders 
GMR (3) 

GMR 
(1) 

R. Bosker  Lid  Onderwijs & Kwaliteit X   1-1-  

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

Vacature Lid Onderwijs & Kwaliteit  X   

M. Storm *) Lid  Onderwijs & Kwaliteit         X 1-1-  

M. de Jong*) Voorzitter Remuneratie & Governance         X 1-1-  

S. Leistra  Lid  Remuneratie & Governance  X  1-1-  

K. Spijk Lid  Auditcommissie X   1-1-  

 
*) Uit de stukken is niet te halen wie van beide benoemd is op voordracht van de GMR-en. In overleg met de 
GMR-en zal daarover een besluit genomen moeten worden 
      
 
Argumenten en afwegingen     

De Raad van toezicht heeft de kennis, ervaring en het functioneren van Ineke Donkervoort getoetst en is 
unaniem tot het oordeel gekomen dat het wenselijk is dat Ineke Donkervoort aan u voorgedragen wordt 
voor herbenoeming. Ineke Donkervoort beschikt over de kennis en ervaring passend bij de vraagstukken in 
de huidige situatie. De algemene financiële situatie van de organisatie is sterk verbeterd, maar ICT, de 
optimalisering van de financiële kaders naar de scholen en hen in staat stellen de beschikbare middelen ook 
duurzaam en structureel in te zetten, vraagt de komende jaren de aandacht.   
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In aanvulling op bovenstaande algemene kennis en ervaring heeft Ineke Donkervoort specifieke kennis en 
ervaring op deze portefeuille in het onderwijs (zie bijgaand CV) in MBO (ROC Drenthe College, 2009-2015), 
HBO (Academie voor Lichamelijke opvoeding, en Instituut Verpleegkunde, Hoge School van Amsterdam, 
1998-2000) en VO Piter Jelles, 2008-2009). Daarnaast heeft Ineke Donkervoort leidinggegeven aan een 
administratieve dienstverlener voor scholen in PO en VO, van 2004-2008. Op dit moment is Ineke 
Donkervoort ook nog lid van de klachtencommissie MBO-  
 
Haar bestuurlijke ervaring in grote onderwijsorganisaties en haar uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van governance door haar ruime toezichthoudende ervaring in het maatschappelijke domein zijn 
van aanvullende waarde voor de Raad van Toezicht. 
 
Ten slotte is sinds het voortijdig vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht al sneller gewisseld dan 
wanneer leden van de Raad van Toezicht hun termijn afmaken. Een Raad van Toezicht heeft ook tijd nodig 
om samen een team te worden dat in staat is om met voldoende historische verankering optimaal gebruik 
te maken van de aanwezige diversiteit. De Raad van Toezicht zou dat graag doen met Ineke Donkervoort, 
waarbij dan ook het werk van de auditcommissie zonder onderbreking kan worden doorgezet.      
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De Raad van Toezicht heeft de kennis, ervaring en het functioneren van Ineke Donkervoort getoetst en is 
unaniem tot het oordeel gekomen dat het wenselijk is dat Ineke Donkervoort aan de gemeenteraad 
voorgedragen wordt voor herbenoeming. 
 
De GMR-en zijn tijdig op de hoogte gesteld van de herbenoemingsprocedure. Omdat het in dit geval een 
voordracht vanuit B&W en een voortzetting van een zittingsperiode, verloopt de formele procedure 
voornamelijk via de gemeente. De GMR-en zijn gevraagd om, na positief besluit omtrent de herbenoeming, 
samen met Ineke Donkervoort in gesprek te gaan over haar werkvelden binnen de Raad van Toezicht.  
 
Financiële consequenties     

Geen 

 
Overige consequenties     

Met de herbenoeming kan de auditcommissie zonder onderbreking het werk voortzetten. Daarnaast draagt 
de herbenoeming bij aan het verankeren van de kennis en kunde van de Raad van Toezicht, wat de Raad 
van Toezicht in staat stelt beter hun taken waar te nemen. 
 
Vervolg     

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen wordt namens het college over 
het besluit van de raad geïnformeerd.      
 
Lange Termijn Agenda     

Nee    
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
burgemeester,    secretaris, 
 
 
 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 

 


