
 

Raadsvoorstel – Gewijzigd -  

 

 

Onderwerp     
Benoemen lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groep 

Groningen     

Steller/telnr.  Arthur de Jong/ 7221    Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand   9   Jaar     2021 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

mevrouw Janneke Bouma-Hermes te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stiching Openbaar Onderwijs 

Groep Groningen, met ingang van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2025. 
  

 

 Samenvatting     

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht is er per 1 januari 2021 

een vacature ontstaan. Voor de ontstane vacature is een functieprofiel opgesteld en deze is getoetst aan de aanwezige 

competenties in de Raad van Toezicht. 

Er zijn selectiegesprekken gevoerd door leden van de Raad van Toezicht en personeelsleden, ouders en een VO-

leerling van de GMR’s. Die GMR-leden hebben vervolgens verslag uitgebracht aan de respectievelijke GMR’s. Op 

basis daarvan hebben beide GMR’s besloten tot voordracht van mevrouw Janneke Bouma-Hermes als de meest 

geschikte kandidaat. De Raad van Toezicht ondersteunt deze voordracht. 

B&W-besluit d.d.: 6 juli 2021 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de heer Marco de Jong als voorzitter van de Raad van Toezicht is 

er per 1 januari 2021 een vacature ontstaan. De functie van voorzitter wordt dit jaar tijdelijk waargenomen vanuit de 

Raad van Toezicht door mevrouw Ineke Donkervoort. Voor de ontstane vacature is een functieprofiel opgesteld, mede 

getoetst aan de aanwezige competenties in de Raad van Toezicht. Daaruit is naar voren gekomen dat men een 

versterking wenst van expertise en inbreng op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. De kandidaat zal ook deel 

uitmaken van de auditcommissie. De GMR’s hebben op 13 januari 2021 ingestemd met het profiel voor het lid Raad van 

Toezicht. 

In februari 2021 is de werving voor de vacature gestart en in april en mei hebben gesprekken plaatsgevonden met 

kandidaten. Deze selectiegesprekken zijn gevoerd door leden van de Raad van Toezicht en personeelsleden, ouders en 

een VO-leerling van de GMR’s. Die GMR-leden hebben vervolgens verslag uitgebracht aan de respectievelijke GMR’s. 

Op basis daarvan hebben beide GMR’s besloten tot voordracht van mevrouw Janneke Bouma-Hermes als de meest 

geschikte kandidaat. De Raad van Toezicht ondersteunt deze voordracht. 

 
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. De Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen bestaat uit 

zeven leden. Drie leden worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeledingen van de GMR’s en één lid op 

bindende voordracht van de GMR’s. De drie overige leden worden benoemd op voordracht van het college van B&W. 

 
Argumenten en afwegingen     

Mevrouw Janneke Bouma-Hermes is op dit moment CFO en lid van de raad van bestuur van Gasunie. Zij heeft ruime 

ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer op het gebied van finance & control, vastgoed en 

duurzaamheid. Mevrouw Bouma-Hermes voldoet daarmee in hoge mate aan het gestelde profiel voor de vacature.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Beide GMR'en van Openbaar Onderwijs Groningen dragen de benoeming voor. 
 
Financiële consequenties     

Geen 

 
Overige consequenties     

Geen 

 
Vervolg     

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

September 2021 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


