Raadsvoorstel

Onderwerp

Herbenoeming lid raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groningen januari 2021

Steller/telnr.

A.Thuss/ 06-52626745

Classificatie

○ Geheim ● Openbaar
Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Carine Bloemhoff

Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja:
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Raadscommissie

2021

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit
Mevrouw M. Storm te herbenoemen als lid van de raad van toezicht voor Openbaar Onderwijs Groningen, voor een
tweede en tevens laatste termijn, te weten voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025.

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.
De eerste termijn van vier jaar van Maartje Storm is nu verlopen en over de herbenoeming dient een besluit te worden
genomen. De Raad van Toezicht heeft evaluerende gesprekken gevoerd, waaruit is gebleken dat zij voldoet aan de
benodigde competenties en dat er een breed draagvlak is voor een tweede en tevens laatste termijn.

B&W-besluit d.d.: 15 december 2020

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Per 1 januari 2017 is Maartje Storm door uw raad voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van
Toezicht. Sinds 2018 is Maartje Storm ook voorzitter van de commissie Onderwijs & Kwaliteit binnen deze raad. Haar
benoeming tot lid van de Raad van Toezicht vond destijds plaats op basis van een bindende voordracht vanuit de
oudergeledingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en). Conform de statuten van Openbaar
Onderwijs Groningen is het mogelijk om middels herbenoeming een tweede en laatste termijn van vier jaar te starten.
Uw raad is bevoegd om een besluit te nemen over een herbenoeming.
Voorafgaand aan deze voordracht zijn vanuit de Raad van Toezicht en de GMR-en evaluerende gesprekken gevoerd met
Maartje Storm. Daaruit is gebleken dat zij voldoet aan de benodigde competenties en dat er een breed draagvlak is voor
een volgende termijn. Zowel de leden van de Raad van Toezicht als de leden van beide GMR-en ondersteunen daarom
de voordracht voor benoeming van Maartje Storm voor een tweede termijn vanaf 1 januari 2021 tot1 januari 2025.
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). Daarnaast is artikel 48 lid 12b van de Wet op het Primair Onderwijs van
toepassing.
Hieronder ziet u het rooster van aftreden zoals die er de komende jaren uitziet, als de voorgestelde benoeming doorgaat.
Daarin kunt u overigens ook zien dat de termijn van de voorzitter, de heer M. de Jong afloopt per 1-1-2021. Hij opteert
niet voor verlenging. Mevrouw I. Donkervoort zal als vice voorzitter tijdelijk zijn taken vervullen. Bij nader bericht
wordt u verder geinformeerd over dit proces.
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Argumenten en afwegingen

Voorafgaand aan deze voordracht zijn vanuit de Raad van Toezicht en de GMR-en evaluerende gesprekken gevoerd met
Maartje Storm. Daaruit is gebleken dat zij voldoet aan de benodigde competenties en dat er een breed draagvlak is voor
een volgende termijn. Zowel de leden van de Raad van Toezicht als de leden van beide GMR-en ondersteunen daarom
de voordracht voor benoeming van Maartje Storm voor een tweede termijn.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

In de vergaderingen van 23 en 25 november 2020 hebben de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en)
van respectievelijk PO en VO van Openbaar Onderwijs Groningen besloten tot ondersteuning van de voordracht tot
herbenoeming van mevrouw Maartje Storm als lid van de Raad van Toezicht.
De GMR-en zijn tot dit besluit gekomen, mede op basis van een evaluerend gesprek met Maartje Storm over haar eerste
termijn als lid van de Raad van Toezicht en op basis van de ervaringen van de GMR-en over haar functioneren in de
afgelopen jaren.
Maartje Storm is voor haar eerste termijn benoemd op voordracht van de oudergeleding van de GMR-en. Het huidige
besluit impliceert tevens dat de oudergeleding van de GMR-en instemmen met de voordracht tot herbenoeming voor de
tweede en laatste termijn.
Financiële consequenties

Geen
Overige consequenties

N.v.t.
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,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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