
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     
Herbenoemen leden van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs 

Groningen     

Steller/telnr.  Arthur de Jong/ 7221    Bijlagen 3 

   

Classificatie                  

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

de heren K. Spijk, R. Bosker en S. Leistra te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van stiching Openbaar 

Onderwijs Groningen, met ingang van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. 

 

 

 Samenvatting     

Op 31 december 2021 lopen de eerste zittingstermijnen van leden Kees Spijk, Roel Bosker en Seerp Leistra van de 

Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen af. 

Openbaar Onderwijs Groningen heeft conform de statuten de procedure voor herbenoeming doorlopen. 

Op basis daarvan draagt men deze drie leden voor voor herbenoeming.    

B&W-besluit d.d.: 2 november 2021. 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Estdal1g
Notitie
550411-2021



2 
 

Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 
Aanleiding en doel    

Op 31 december 2021 lopen de eerste zittingstermijnen van leden Kees Spijk, Roel Bosker en Seerp Leistra van de Raad 

van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen af. 

Conform de statuten van Openbaar Onderwijs Groningen worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd en 

herbenoemd door de gemeenteraad. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar 

met de mogelijkheid van een tweede (en laatste) termijn van maximaal vier jaar. Drie van de zeven leden worden 

(her)benoemd op voordracht van het college van B en W, drie leden worden (her)benoemd op bindende voordracht van 

de ouders van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’s) en één lid wordt (her)benoemd op bindende  

voordracht van de voltallige GMR’s. 

De leden Kees Spijk en Roel Bosker zijn destijds voor benoeming voorgedragen door het college van B en W. Seerp 

Leistra is destijds voorgedragen door de ouders van de GMR’s.    

 
Kader     

In het openbaar onderwijs benoemt de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht, rekening houdend met het 

recht van bindende voordracht van de GMR’s. 

 
Argumenten en afwegingen     

De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de drie leden geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft contact gehad 

met het College van Bestuur en met de GMR’s over de functieprofielen van de leden van de raad. Gezamenlijk werd 

geconcludeerd dat deze profielen nog actueel zijn.  

Vervolgens heeft de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht een gesprek gehad met alle leden van de Raad 

van Toezicht over het functioneren van de voor herbenoeming voor te dragen leden. 

Dit heeft geleid tot de conclusie dat de Raad van Toezicht graag ziet dat Kees Spijk, Roel Bosker en Seerp Leistra 

worden voorgedragen voor herbenoeming. De drie leden hebben zelf aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor een 

tweede termijn. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Seerp Leistra is destijds voorgedragen vanuit de oudergeleding van de GMR’s. Onlangs heeft de oudergeleding een  

evaluerend gesprek met hem gehad. Vervolgens heeft de oudergeleding besloten Seerp Leistra voor te dragen voor een 

tweede termijn in de Raad van Toezicht 
 
Financiële consequenties     

Geen 

 
Overige consequenties     

Geen 

 
Vervolg     

Na besluitvorming door de raad wordt de stichting geinformeerd over het besluit. 
 
Lange Termijn Agenda     

December 2021 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


