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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. kennis te nemen van de uitkomsten van de sollicitatiegesprekken inzake de vacatures in de Raad 
van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen 

II. de volgende kandidaten per 1 oktober 2015 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de 
Openbaar Onderwijs Groep Groningen: 

de heer M. Boumans 
mevrouw H. Donkervoort 
mevrouw E.T. Halman 

Samenvatting 

Binnen de Raad van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen komen in 2015 drie posities 
vacant, waaronder die van de Voorzitter. De statuten schrijven op hoofdiijnen de procedure rondom de 
werving- en selectie en benoeming voor. 

Om die reden is overleg gevoerd tussen de wethouder Onderwijs, de voorzitter Raad van Toezicht en de 
voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 02G2 over de concreet te volgen procedure. 

De vastgestelde procedure voorziet in een brievenselectie en sollicitatie gesprekken met een tweetal 
Benoemings Advies Commissies. De gemeente vormt onderdeel van de brievenselectie commissie en 
vormt Benoemings Advies Commissie 2. 

De oudergeledingen en GMR van 02G2 dragen twee kandidaten voor benoeming voor. De gemeente 
Groningen draagt een kandidaat voor. 

B&W-besluit d.d.: 30 juni 2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Binnen de Raad van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen komen in 2015 drie posities 
vacant, waaronder die van de Voorzitter. Aangezien de statuten slechts op hoofdiijnen de procedure 
rondom de werving- en selectie en benoeming beschrijven, is overleg gevoerd tussen de wethouder 
Onderwijs, de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 
02G2 over de concreet te volgen procedure. 

De vastgestelde procedure voorziet in een brievenselectie een tweetal Benoemings Advies Commissies. De 
gemeente maakt deel uit van de brievenselectiecommissie, en vormt tevens een van de Benoemings Advies 
Commissies. De andere Benoemings Advies Commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 
oudergeledingen en de GMR van 02G2. 

Kader 

1. De statuten van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen zijn van toepassing. 
2. De governance behorende bij het verzelfstandigde openbaar onderwijs in Groningen. 

Leeswijzer 
BAC - Benoemings Advies Commissie 
BSC - Brieven Selectie Commissie 
CvB - College van Bestuur 02G2 
GMR - Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 02G2 
02G2 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
RvT - Raad van Toezicht 02G2 

Argumenten en afwegingen 

02G2 algemeen 
De stichting 02G2 bestaat sinds januari 2010 en is verantwoordelijk voor het gehele aanbod van openbaar 
basis-, speciaal en voortgezet onderwijs in en om de stad Groningen. 02G2 heeft ruim 2000 
personeelsleden en 17.000 leerlingen verdeeld over 21 basisscholen, drie scholen voor speciaal onderwijs 
en vijf scholen voor voortgezet onderwijs. 02G2 werkt met een budget van circa 
€ 125 miljoen per jaar. 

02G2 wordt bestuurd door een CvB bestaande uit een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur 
rapporteert rechtstreeks aan de RvT. De RvT bestaat uit zeven leden. 

Huidige vacatures RvT 02G2 
De vacatures in de RvT 02G2 betreffen de volgende drie posities: 
- voorzitter RvT 02G2; 
- voorzitter auditcommissie binnen de RvT 02G2; 
- lid van de remuneratie commissie binnen de RvT 02G2. 

Voordrachten 
De statuten bepalen dat de leden van de RvT 02G2 uit hun midden een voorzitter kiezen. Om die reden kan 
niet een rechtstreekse voordracht voor de rol van voorzitter plaatsvinden. 

Tevens is bepaald dat twee leden worden benoemd op voordracht van BAC1 (de vertegenwoordiging door 
de oudergeledingen en de GMR), en een lid op voordracht van de gemeente Groningen. Gelet op het 
belang van een gezonde financiele huishouding bij 02G2 is overeengekomen dat de gemeente Groningen 
het lid van de auditcommissie voor benoeming zal voordragen. 



Resultaten sollicitatiegesprekken 
De voorgestelde benoemingen worden door beide BAC's unaniem gedragen, zowel qua kandidatuur als 
qua (beoogde) functie binnen de RvT. Bij geen van de kandidaten zijn omstandigheden geconstateerd die 
hun benoeming in de weg zouden kunnen staan. 

Benoemingen 
De volgende kandidaten worden voorgesteld voor benoeming: 
1. De heer M. Boumans - beoogd voorzitter 

De leden van de RvT kiezen uit hun midden een voorzitter. Om die reden kan de voordracht noch de 
benoeming in die rol plaatsvinden. 

De heer Boumans was tot voor kort gedeputeerde bij de provincie Groningen. Daarvoor was hij 
onder meer burgemeester in Haren, wethouder bij de gemeente Meppel en Directeur van de Thorbecke 
Academie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). 

2. Mevrouw H. Donkervoort - voorzitter audit commissie 
Mevrouw Donkervoort is de kandidate die door de gemeente Groningen wordt voorgedragen. 

Mevrouw Donkervoort heeft een brede ervaring als bestuurder en als toezichthouder. Zij heeft 
ervaring met organisaties in verandering en heeft daarbij altijd de onderdelen financien, 
bedrijfsvoering, ICT en vastgoed in portefeuille heeft gehad. Mevrouw Donkervoort is momenteel 
voorzitter van het College van Bestuur ROC Drenthe College. Zij is daarvoor onder meer voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Dyade geweest en associe bij Boer & Croon. 

3. Mevrouw E.T. Halman - lid remuneratie commissie 
Mevrouw Halman is momenteel adjunct directeur bij de ROC Friese Poort (vestiging Drachten). Zij 
is daarvoor onder meer gemeentesecretaris geweest in Raalte en directeur middelen bij de 
gemeente Skarsterlan. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In de procedure is de medezeggenschap conform de statuten vertegenwoordigd. 

Financiele consequenties 

N.V.T. 

Overige consequenties 

N.V.T. 

Vervolg 

De kandidateh worden met ingang van 1 oktober 2015 benoemd tot lid van de RvT 02G2 voor de statutair 
bepaatttFTfttiHg^periode. 

Met vriendei™fe>gribet, 
burgemeeate en^ethouders van Groningen 

de sd^retaris 
Peter Teesink 


