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Samenvatting
Het bestuur en het toezicht op het openbaar voortgezet onderwijs is in de gemeente Schagen
verzelfstandigd. De Stichting Regius College Schagen kent een bestuursmodel bestaande uit een
College van Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). In verband met het statutair aftreden van
één van de leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014 is er gezocht naar nieuwe leden.
De benoeming van de Raad van Toezichtleden is wettelijk een taak van de gemeenteraad.
Volgens de statuten van het College doen zij een voordracht aan de gemeenteraad. Zij dragen
de heer G. Westerink en de heer mr. M.C. van der Jagt voor als nieuwe leden van de Raad van
Toezicht van de Stichting Regius College Schagen.

Voorgesteld besluit
De heer G. Westerink en de heer mr. M.C. van der Jagt te benoemen als lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Regius College Schagen per 1 januari 2014. Waarbij de heer Van der Jagt
zitting neemt op voordracht van de oudergeleding.

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit raadsvoorstel.

Advies raadscommissie
Om de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk na 1 januari 2014 weer officieel volledig bezet te
hebben, wordt de gemeentelijke besluitvormingsprocedure zo kort mogelijk gehouden. Het
benoemingsvoorstel wordt direct aan de gemeenteraad voorgelegd, zonder behandeling in de
commissie.
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1 Aanleiding
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 en in de statuten vastgelegd, dat een
deel van de leden van de Raad van Toezicht bindend voorgedragen moeten worden door de
GMR en uit de oudergeledingen. De heer mr. M.C. van der Jagt is het lid die vanuit dit gremium
wordt voorgedragen. Het andere beoogde lid, de heer G. Westerink wordt voorgedragen vanuit
de RvT.

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten
Goed functionerend en maatschappelijk verantwoord openbaar voortgezet onderwijs is voor
onze gemeente belangrijk. Het intern toezicht op het openbaar voortgezet onderwijs wordt
uitgevoerd door de Raad van Toezicht. De gemeenteraad is extern toezichthouder. De Raad
van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid de begroting en jaarrekening goed te keuren
overgenomen van de gemeenteraad.

3 Argumenten
Eén van de leden van de Raad van Toezicht (RvT), de heer J.H.C. Daalmijer treedt per 1 januari
2014 statutair af. Conform de procedure in het reglement heeft de RvT sindsdien een
benoemingsadviescommissie (BAC) geformeerd en een profielschets opgesteld. Na een
sollicitatietraject is een keuze gemaakt. De gekozen kandidaten worden met instemming van de
GMR aan u voorgedragen. Het betreft de heer Westerink en de heer Van der Jagt.
De RvT bestaat daarmee uit zeven personen en is weer volledig op sterkte.

4 Financiën
Er zijn geen directe financiële consequenties verbonden aan dit besluit.

5 Risico's
De Raad van Toezicht heeft bevoegdheden op het gebied van financiële verantwoordelijkheid
overgenomen van de gemeenteraad.
Burgemeester en wethouders van Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde stukken:
De aanbiedingsbrief met de voordracht van Stichting Regius College Schagen inclusief de
profielschets, de statuten en het rooster van aftreden.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014, nr. ;
gelet op het bepaalde in Wet Voortgezet Onderwijs artikel 42 b;

besluit:
De heer G. Westerink en de heer mr. M.C. van der Jagt te benoemen als lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Regius College Schagen per 1 januari 2014. Waarbij de heer Van der Jagt
zitting neemt op voordracht van de oudergeleding.

Aldus besloten in de vergadering van: 28 januari 2014.

De raad van de gemeente Schagen,
Wnd. griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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