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Besluit:
1. De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht besluit de voorgedragen leden te
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting SOM.

Inleiding:
Op 5 januari 2018 heeft het college van de gemeente Woensdrecht ingestemd met de
wijziging van de bestuursvorm van Stichting Samen Onderwijs Maken (hierna: Stichting
SOM) van een bestuur-model naar een raad-van-toezicht-model. Op 8 februari 2018 heeft ook
de raad van de gemeente Woensdrecht ingestemd met de wijziging. Met een raad-vantoezicht-model ontstaat er een scheiding tussen het bestuur van Stichting SOM en het intern
toezicht. Hierdoor verandert ook de rol van de gemeenten. De gemeenteraden, en in gemeente
Woensdrecht het college, hebben in het raad-van-toezicht-model geen bevoegdheid meer tot
goedkeuring van de jaarstukken van Stichting SOM (in gemeente Woensdrecht was deze
bevoegdheid gedelegeerd naar het college). De invloed van de gemeenteraad ligt in het
benoemen van de leden van de Raad van Toezicht (hierna: Rvt) en het instemmen met
gewijzigde statuten en verordeningen. De Rvt krijgt meer bevoegdheden dan de gemeenteraad
voorheen had. Zij fungeert als intern toezichthoudend orgaan en is werkgever van de
bestuursleden.
Aan de hand van een, door de gemeenten vastgestelde, profielschets heeft afgelopen maanden
een wervings- en selectietraject plaatsgevonden. De benoemingsadviescommissie bestond uit
een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een onafhankelijk
voorzitter, en een extern procesbegeleider. Twee van de vijf kandidaten zijn aangedragen op
bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Stichting SOM
draagt de geselecteerde kandidaten voor aan het college en de gemeenteraad met het verzoek
aan de gemeenteraad om de voorgedragen leden voor de nieuwe Rvt te benoemen.
Bij het benoemen van de Rvt moet de gemeenteraad een aantal wettelijke voordrachtsrechten
in acht nemen. Zo heeft de wetgever bepaald dat:

- de ouders van de leerlingen het recht hebben om een bindende voordracht te doen voor ten
minste een derde en ten hoogste de helft van het aantal leden van de RvT;
- de medezeggenschapsraad in de gelegenheid moet worden gesteld een bindende voordracht
te doen voor één lid van de RvT;
- dat de RvT zijn taak onafhankelijk moet kunnen uitoefenen;
- de profielen voor de leden van de RvT openbaar gemaakt moeten worden. (Dit heeft
plaatsgevonden in 2018 tijdens de wervings- en selectieprocedure).
Doelstelling en effect:
Het benoemen van de leden van de Rvt, zodat deze kan gaan fungeren als intern
toezichthoudend orgaan van Stichting SOM.
Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:
1.1 De voorgedragen Rvt voldoet aan de vastgestelde profielschets.
In het profiel van de Rvt is een evenwichtige samenstelling van de Rvt beschreven waarin in
ieder geval de volgende invalshoeken van belang zijn: Onderwijs, Jeugd en Zorg, Bestuur en
Overheid en Bedrijfsleven. De voorgedragen Rvt is een samenstelling van de eerdergenoemde
invalshoeken.
De voorgedragen leden zijn:
- De heer L. Dingemanse;
- De heer S. Ergec;
- De heer M. van Genderen, voordracht GMR;
- Mevrouw L. Mijnsbergen;
- Mevrouw A. de Wit, voordracht GMR.
1.2. De voorgedragen Rvt voldoet aan de invalshoek die door de gemeenten is aangedragen.
De invalshoek Bestuur en Overheid is aangedragen in opdracht van de gemeenten om te
garanderen dat er in de Rvt leden zitten met affiniteit voor openbaar bestuur. De invalshoek
Bestuur en Overheid is het meest vertegenwoordigd in de voorgedragen Rvt en daarmee voldoet
de Rvt aan de invalshoek die door de gemeenten is aangedragen.
Procedure/planning:
De cv’s van voorgedragen kandidaten worden tijdelijk en vertrouwelijk ter inzage bij de
griffie beschikbaar gesteld aan de raadsleden.
Om de voortgang van het openbaar onderwijs voldoende te borgen, wordt in principe twee
maal per jaar (begroting en jaarrekening) een overleg ingepland met de afstemmingsgroep,
bestaande uit de wethouders van de vier gemeenten, de beleidsmedewerkers en de
bestuursmanager van SOM. Dit overleg is geformaliseerd door middel van een convenant. Dit
convenant biedt gemeente de mogelijkheid om invulling te blijven geven aan de wettelijke
zorgplicht inzake primair openbaar onderwijs.
Kosten, baten en dekking:
n.v.t
Communicatie:
Na benoeming van de leden van de Rvt zal Stichting SOM per brief geïnformeerd worden.
Ook de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Reimerswaal zullen geïnformeerd
worden.

Ter inzage:
Bijlage 1: 2018.50088
Bijlage 2: 2018.00315

Ingekomen stuk Stichting SOM.
Vastgesteld Profiel Raad van Toezicht Stichting SOM.

De cv’s van voorgedragen kandidaten worden tijdelijk en vertrouwelijk ter inzage bij de
griffie beschikbaar gesteld
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