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Onderwerp Voordracht kandidaat RvT Surplus

Publiekssamenvatting
Het bestuur en het toezicht van het openbaar onderwijs is in de gemeente Schagen verzelfstandigd 
Stichting Surplus kent sinds 2012 een bestuursmodel bestaande uit een college van bestuur en een 
raad van toezicht (RvT). De benoeming van de raad van toezichtleden is wettelijk een taak van de 
gemeenteraad. Wegens het bedanken door een lid wordt er door Surplus een nieuwe kandidaat 
voorgedragen.

Voorgesteld besluit
De heer G. Zaalberg te benoemen als lid van raad van toezicht stichting Surplus

Aanleiding
Op basis van de Wet Primair Onderwijs artikel 47 en 48 benoemt de gemeenteraad de leden van de 
Raad van Toezicht van het openbaar onderwijs. Wegens het terugtrekken van een lid van de RvT heeft 
Stichting Surplus een vacature geplaatst. Conform de procedure in het reglement heeft de 
benoemingscommissie een sollicitatie traject, onder begeleiding van een bureau en in samenwerking 
met de gemeenschappelijk medezeggenschapraad (GMR), doorlopen. Hieruit is één kandidaat 
voorgedragen aan het bestuur en RvT en hebben zij besloten het advies over te nemen.

Belang
De Gemeenteraad heeft in dit bestuursmodel een toezichthoudende functie op de RvT van stichting 
Surplus (openbaar onderwijs)

Centrale vraag
Is de voorgestelde kandidaat geschikt om toe te treden tot de RvT van stichting Surplus?
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Beoogd effect voor samenleving
Goed functionerend en maatschappelijk verantwoord openbaar onderwijs is voor onze gemeente 
belangrijk. Het toezicht op het openbaar onderwijs is op afstand geplaatst door invoering van een 
bestuursmodel in 2012 met een college van bestuur en een Raad van Toezicht. De RvT heeft o.a. de 
verantwoordelijkheid om de begroting vast te stellen.

Kader
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De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheden op het gebied van financiële verantwoordelijkheid 
overgenomen van de gemeenteraad. Aangezien de gemeente wel verantwoordelijk blijft voldoende 
openbaar onderwijs in haar gemeente aan te bieden en moet ingrijpen bij wanbeleid, is het 
belangrijk, dat de gemeenteraad zich ervan verzekert dat de Raad van Toezicht haar taak 
deugdelijk en professioneel uitvoert.

Argumentatie
Een lid van de Raad van Toezicht heeft per 1 oktober bedankt voor de functie. Conform de 
procedure in het reglement heeft de RvT sindsdien een benoemingsadviescommissie (BAC) 
geformeerd en is na een sollicitatietraject onder begeleiding van het bureau Leeuwendaal, door de 
BAC een keuze gemaakt uit de uiteindelijke drie kandidaten. De gekozen kandidaat is, met 
instemming van de GMR, voorgedragen door de BAC bij de RvT en het College van bestuur.

De gemeenteraad is niet verplicht de kandidatuur over te nemen. Een eventueel afwijzingsbesluit 
moet gemotiveerd worden. Het is aan te raden om de vacature in de Raad van toezicht niet te lang 
te laten voortduren.

Maatschappelijk draagvlak
De kandidaat is door het bestuur, RvT en de GMR van Surplus goed gekeurd.

Financiële consequenties
Er zijn geen directe financiële consequenties verbonden aan dit besluit.

Communicatie van het besluit

Stichting Surplus schríftelijk op de hoogte stellen van het besluit van de gemeenteraad.

Realisatie van het besluit
Wanneer de gemeenteraad, ook die van de gemeente Hollands Kroon, goedkeuring geeft zal de 
zittingstermijn van de heer Zaalberg direct van start gaat.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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