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Publiekssamenvatting 
De statuten van het verzelfstandigd openbaar voortgezet onderwijs worden door de gemeenteraad 

vastgesteld. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld de bijgaande statutenwijziging vast te stellen. De 

wijziging verduidelijkt de tekst rond de voordracht en benoemingsprocedure van de raad van 

toezichtleden. 

 

 

Gevraagde besluit 
Vaststellen van de statutenwijziging. 

 

 

Aanleiding 
Uit overleg met het Regius College bleek, dat de tekst in de statuten rond de voordracht en 

benoemingsprocedure van de raad van toezichtleden voor meerdere uitleg vatbaar was. Dit kan 

verwarring of onduidelijkheid tot gevolg hebben. 

 

 

Belang 
De gemeente heeft tot taak de raad van toezichtleden te benoemen, omdat zij daarmee invloed 

hebben op het verzelfstandigd openbaar voortgezet onderwijs. De samenleving is gebaat bij goed 

voortgezet onderwijs. 

 

 

Centrale vraag 
Uit nader onderzoek bleek de tekst in de statuten op een onderdeel niet geheel overeen te komen 

met de Wet op het Voortgezet Onderwijs (verder WVO). Daarom dient de raad van toezicht een 

voorstel bij u in om de statuten te wijzigen, zodat ze overeenkomen met het wettelijk kader. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Goede statuten en goed intern toezicht dragen bij aan goed openbaar voortgezet onderwijs voor 

onze samenleving. 

 

 

Kader 
De kaders zijn vastgelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
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Argumentatie 
De statuten moeten overeenkomen met de WVO.  

De wijzing heeft de volgende inhoud: In de WVO staat dat een deel van de leden van de raad van 

toezicht op bindende voordracht worden benoemd. Voor de andere leden geldt geen bindende 

voordracht. In de statuten stond echter dat alle leden op bindende voordracht worden benoemd. 

We passen deze passage nu aan de wettekst aan. 

Bij een bindende voordracht is er minder ruimte voor de gemeente om invloed uit te oefenen. 

Aangezien de wetgever in de WVO beoogd, dat de overheid een overwegende invloed houdt op 

het openbaar onderwijs is er meer ruimte bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht 

nodig. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
De raad van toezicht heeft voordat zij het voorstel naar ons zend overleg gehad met de GMR. 

 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties aan het wijzigen van de statuten. 

 

Communicatie van het besluit 
We bevestigen schriftelijk aan de raad van toezicht uw besluit. 

 

 

Realisatie van het besluit 
Na de schriftelijke bevestiging aan de raad van toezicht, zal de raad van toezicht voor de verdere 

uitvoering van het besluit zorgen. 

 

 

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