
Pagina 1 van 3 
 

 
 
 
 
RAADSVOORSTEL 
19R.00418 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 21 mei 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s): Openbaar onderwijs 

Contactpersoon: C. de Heer 

Tel.nr.: 8274 E-mailadres: heer.c@woerden.nl 
 

Onderwerp: Benoeming leden raad van toezicht Stichting Onderwijs Primair (openbaar 
basisonderwijs in Hekendorp en Oudewater) 

 

De raad besluit: 
 
te benoemen tot leden van de raad van toezicht van de Stichting Onderwijs Primair: 
 

- mevrouw W.M. Boerrigter, Utrecht 
- de heer B. Drost, Amsterdam 
- de heer M.B. Frijlink, Harmelen 
- de heer F. van Kampen, Bergen op Zoom 
- de heer J.W. van Riet, Schoonhoven 
- de heer D. Zwaneveld, Bodegraven. 

 

Inleiding: 
 

Openbaar primair onderwijs 

De Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs (verder de stichting), en 
biedt primair onderwijs aan kinderen op achttien scholen in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater. In Oudewater is de stichting het schoolbestuur van de openbare 
basisscholen Goejanverwelle en Schakels. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de leden in 
de raad van toezicht van de stichting te benoemen. Deze personen moeten door alle drie de 
gemeenteraden worden benoemd. 
 
Onrust en onvrede binnen de stichting 

Op 16 april 2019 heeft ons college uw  raad geïnformeerd door een raadsinformatiebrief over de 
situatie binnen Stichting Onderwijs Primair (19R.00278.) Voor de stichting is het van groot belang 
dat er gewerkt wordt aan rust, structuur en vertrouwen. Door het vast aanstellen van de voorzitter 
van het college van bestuur per 1 januari 2019 is er een nieuw dagelijks bestuur.  
 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) én directeurenberaad (schoolleiders) 
hebben uitgesproken de nieuwe bestuurder te steunen. In de huidige raad van toezicht hebben 
GMR en directeurenberaad onvoldoende vertrouwen.  
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Om die reden hebben de colleges van de drie gemeenten dan ook besloten de herbenoeming van 
de voorzitter niet voor te dragen aan hun gemeenteraden. De colleges achten het niet in het belang 
van de stichting om een voordracht voor herbenoeming van de voorzitter te doen, wetende dat het 
draagvlak hiervoor ontbreekt. Dit heeft er toe geleid dat de raad van toezicht collectief is 
teruggetreden per 20 mei 2019. 
 
Nieuwe raad van toezicht 
De colleges van de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater zijn vooruitlopend op de 
20ste in gesprek gegaan met bestuurder, GMR én directeurenberaad over het invullen van een 
nieuwe raad van toezicht. In dit proces zijn betrokken partijen ondersteund door een extern bureau. 
Dit heeft ertoe geleid dat er zes kandidaten geschikt én beschikbaar zijn gevonden om taken en 
bevoegdheden van de raad van toezicht op zich te nemen. De raad van toezicht krijgt in 
gezamenlijkheid met de voorzitter van het college van bestuur de volgende specifieke opdracht: 
 

1. Zorgen voor rust, stabiliteit en continuïteit; bestuurlijk, op het bestuurskantoor én op de 
scholen; 

2. De voorzitter van het college van bestuur met raad terzijde staan en fungeren als 
klankbord; 

3. Toezien en zorgdragen voor de verplichte documenten (financieel, beleidsmatig), en  
4. Samen met het college van bestuur, de GMR en de drie gemeenten, onderzoeken hoe 

goed bestuur in de toekomst het beste kan worden vormgeven. Daarbij hoort een heldere 
taakafbakening en passende autonomie (ook financieel) voor schoolleiders, college van 
bestuur, raad van toezicht en de gemeenten. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 11 van de statuten van de Stichting 
Onderwijs Primair. Gelet op het openbare karakter van de school in de gemeente, is uw raad belast 
met de benoeming van de leden (tijdelijke) leden van een raad van toezicht van de stichting. 

Beoogd effect: 

Goed bestuur van het openbaar basisonderwijs in Hekendorp en in Oudewater 

Argumenten: 

1.1 De gemeenteraad is belast met de benoeming van de leden van de raad van toezicht (van de 
Stichting Onderwijs Primair.) 
 

Ons college doet een voordracht aan uw raad voor benoeming van de leden van de raad van 
toezicht. Deze voordracht wordt ook gedaan aan de gemeenteraden van Krimpenerwaard en 
Montfoort. Aan deze voordracht zijn gesprekken voorafgegaan, begeleid door een extern adviseur. 
Er heeft een voorbereidend (groeps)gesprek met beoogde leden van de raad van toezicht 
plaatsgevonden. Hierin is gesproken over de profielen en de belangrijkste opgaven. Vervolgens 
heeft er een gesprek plaatsgevonden met de beoogde leden, afvaardiging GMR, afvaardiging 
directeurenberaad en de voorzitter van het college van bestuur. Vanuit dit overleg is een advies 
gegeven aan de wethouders onderwijs van de drie gemeenten. Als laatste heeft er een gesprek 
plaatsgevonden op 16 mei 2019 met de beoogde leden en de wethouders ten behoeve van de 
voordracht aan de gemeenteraden. 
 

1.2 Door het terugtreden van de raad van toezicht is het van belang dat er zo snel mogelijk een 
nieuwe raad van toezicht wordt benoemd. 
 

Doordat de raad van toezicht collectief is teruggetreden, is er een vacuüm ontstaan in het toezicht 
binnen de stichting. De raad van toezicht is ook de werkgever van de voorzitter van het college van 
bestuur. Het is van belang dat dit vacuüm zo snel mogelijk gevuld wordt. Er is daarom gekozen 
door de colleges van de drie gemeenten om niet precies de reguliere procedure te volgen maar iets 
soortgelijks om daarmee tijd te winnen: even zorgvuldig en van dezelfde kwaliteit.  
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De GMR die volgens de statuten een eigenstandige rol heeft bij de voordracht van nieuwe leden 
van een raad van toezicht, heeft zijn steun uitgesproken voor alle zes te benomen leden, onder wie 
de twee leden die door de GMR zelf zijn aangedragen. College van bestuur, GMR en 
directeurenberaad van de stichting zijn alle drie betrokken bij het werving- en selectieproces. Er is 
kortom breed draagvlak binnen de organisatie voor de voordracht van benoeming van deze zes 
personen voor de raad van toezicht. 

Kanttekeningen: 

NVT 

Financiën: 

NVT 

Uitvoering: 

Verzending benoemingsbrief aan de zes leden van de raad van toezicht 

Communicatie: 

Op de hoogte stellen van de GMR, het directeurenberaad en het college van bestuur van de 
stichting van de raadsbesluiten. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsinformatiebrief Situatie bestuur openbaar basisonderwijs Hekendorp en Oudewater van 16 
april 2019 (19R.00278.) 

Bijlagen: 

1. Statuten Stichting Onderwijs Primair (18.011855) 
2. Raadsinformatiebrief van 16 april 2019 (19R.00278) 
3. Achtergrondinformatie personen (19.010685)  

 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener: 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 

  

 


