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  Raadsvergadering van 7 februari 2017  

 

Datum besluit 

Onderwerp 

Registratienr. 

  

13 december 2016 

Benoeming leden RvT Regius College 

16.145203 

 

 

Samenvatting 

De gemeenteraad is bevoegd de leden van de raad van toezicht in het openbaar onderwijs te 

benoemen, zodat er een verbinding blijft tussen de gemeente en het openbaar onderwijs. In januari 

2017 treden twee leden van de raad van toezicht van het Regius College af, omdat hun 

benoemingsperiode verstreken is. In samenspraak met de GMR heeft de raad van toezicht twee 

nieuwe kandidaten gezocht. 

Het college stelt de gemeenteraad voor de hieronder genoemde personen te benoemen tot lid van 

de raad van toezicht van het Regius College in schagen. Tevens verzoekt het college u een basis 

profielschets voor toekomstig te werven kandidaten vast te stellen en kennis te nemen van de 

werkprocedure voor de benoemingen. 

 

Waarom dit voorstel 

De gemeenteraad heeft wettelijk de taak leden van de Raad van Toezicht van het openbaar 

voortgezet onderwijs te benoemen, zodat de overheid een invloed behoudt op het openbaar 

onderwijs. In verband met het aftreden per 1 januari 2017 van twee leden volgens het reglementair 

vastgelegde aftredingsrooster zijn er twee nieuwe kandidaten gezocht. 

Mevrouw S. Bloom R.A. wordt voorgedragen door de raad van toezicht en de heer R.C. Kriekaard 

wordt bindend voorgedragen als lid van de raad van toezicht vanuit de oudergeleding GMR. 

De vertrekkende leden zijn de heren R.M. van Hout en R. Elte. 

 

Kaders 

- Op basis van de Wet Voortgezet Onderwijs artikel 42b benoemt de gemeenteraad de leden van 

de Raad van Toezicht van het openbaar voortgezet onderwijs, zodat de overheid een invloed 

behoudt op het openbaar onderwijs. Tevens is in de wet vastgelegd, dat een deel van de leden 

van de Raad van Toezicht bindend voorgedragen moeten worden door de GMR en uit de 

oudergeledingen. Er is daarom een instemmingsbrief van de GMR bij de stukken gevoegd. 

- In het afgelopen jaar hebben de wethouder en de raad van toezicht de benoemingsprocedure 

gestroomlijnd, omdat er verschillende interpretaties leefden. Hieruit is voortgekomen, dat aan de 

gemeenteraad de afgesproken procedure ter kennisname en de profielschets ter vaststelling 

wordt toegezonden. De procedure is opgesteld, omdat er behoefte is aan een vaste procedure 

voor de komende benoemingen, ongeacht eventuele wisselingen in functiebezettingen .  

In de procedure is opgenomen, dat de gemeenteraad initiatiefnemer is indien zij nader contact 

wil met de raad van toezicht van het Regius. Zij kan bijvoorbeeld vragen om een 

kennismakingsbezoek bij aantreden van een nieuwe gemeenteraad. 
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Onderbouwing 

De raad van toezicht heeft conform hun procedure twee kandidaten geselecteerd en vraagt het 

college deze aan de gemeenteraad voor te stellen ter benoeming. De wethouder maakt conform 

nieuwe procedure voor de raadsbenoeming kennis met de kandidaten. 

 

 

aftredend aantredend namens wijzigingsdatum 

De heer R. Elte De heer R.C. Kriekaard GMR 1 januari 2017 

De heer R.M. van Hout    Mevrouw S. Bloom R.A. rvt 1 januari 2017 

 

 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

 

Alternatieven 

De gemeenteraad kan besluiten de kandidaten niet te benoemen, indien zij haar besluit motiveert. 

De motivering dient met name bij de kandidaat die bindend door de GMR en oudergeleding wordt 

voorgedragen zwaar wegend te zijn. Het gevolg is dat de raad van toezicht van het Regius College is 

dan tijdelijk niet op volle sterkte is. Er zal een nieuwe wervings- en selectieprocedure gestart moeten 

worden.  

 

Vervolgtraject 

Uw besluit zal schriftelijk worden medegedeeld aan de raad van toezicht van het Regius College. 

 

 

Risico’s 

Door het benoemen van nieuwe leden is de raad van toezicht van het Regius weer volledig op 

sterkte en in positie om namens de gemeente intern toezicht uit te oefenen. Daarmee verkleint de 

gemeenteraad eventuele risico’s. 

 

 

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

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Aanbiedingsbrief Regius College 

- CV van de kandidaten (vertrouwelijk behandeling i.v.m. privacy) 

- Werkprocedure benoeming 

 

 

 

 


