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  Raadsvergadering van 15 september 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Surplus / registratienr.: 15.015316 

11 augustus 2015 

J. Ligteringen 

0224 – 210  

voordracht kandidaat Raad van Toezicht S.K. Tan 

Sociaal Domein 

15.017532 

 

 

Samenvatting 

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. Voor één de leden, de heer Peter van der Kruit is de 

maximale zittingstermijn verlopen. Er is een sollicitatietraject doorlopen waaruit de kandidaat de 

heer Steven Kristian Tan is voortgekomen.  Het schoolbestuur heeft het college van burgemeester 

en wethouders verzocht hem aan u voor te dragen ter benoeming  als lid van de raad van 

toezicht van het openbaar schoolbestuur Stichting Surplus. 

 

Voorgesteld besluit 

De heer Steven Kristian Tan per 15 september 2015 te benoemen als lid van de Raad van 

Toezicht van het verzelfstandigd openbaar onderwijs, stichting Surplus. 

 

 

Financiële gevolgen 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit besluit. De Raad van Toezicht stelt de 

begroting en jaarrekening van Surplus vast.  

  

Raadsvoorstel 



 

 

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, zodat de overheid een heersende invloed 

behoudt op het openbaar onderwijs. Tevens is in de wet en in de statuten van Stichting Surplus 

vastgelegd, dat een deel van de leden van de Raad van Toezicht bindend voorgedragen 

moeten worden door de GMR en uit de oudergeledingen. Het beoogde raad van toezicht lid zal 

echter niet één van deze zetels overnemen. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

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 College van bestuur en een Raad van Toezicht. De 

Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid de begroting en jaarrekening goed te keuren 

overgenomen van de gemeenteraad. 

 

 

2. Argumenten 

Eén van de leden van de raad van toezicht, de heer Peter van der Kruit, is aan het einde 

gekomen van zijn maximale zittingstermijn. Er is een sollicitatietraject ingang gezet. Gedurende 

dit traject is kennis gemaakt met de heer Steven Kristian Tan. Hier wordt nu met instemming van 

de GMR voorgedragen als RvT lid. 

De RvT bestaat statutair uit 5 leden. Met de benoeming van de heer Tan is de RvT weer volledig 

op sterkte. Het rooster van aftreden wordt bijgevoegd. De heer Tan start nu met een eerste 

termijn van 4 jaar, waarna een tweede termijn kan volgen. Volgens het rooster zal het aftreden 

zijn in 2023.  

De twee zittende RvT leden die bindend door de GMR en oudergeleding zijn voorgedragen zijn 

mevrouw Borgers en de heer Nieman. 

 

 

3. Alternatieven  

U bent niet verplicht de kandidatuur over te nemen. Uw besluit moet echter wel gemotiveerd 

worden. Tevens is het aan te raden om de vacature in de raad van toezicht niet te lang te laten 

voortduren. 

 

 

4. Risico's 

De raad van toezicht heeft 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 gemeente(raad) wel in contact blijft met de raad van 

toezicht. Daartoe is in de statuten van Surplus opgenomen, dat jaarlijks een bezoek aan de 

raadscommissie Samenleving gebracht wordt.  

 

5. Behandeling in commissie en raad 

 

De agendacommissie heeft besloten het voorstel rechtstreeks aan de gemeenteraad te zenden, 

zodat besluitvorming en daarmee de benoeming zo spoedig mogelijk kan plaats vinden.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Bijlagen: 

 

• Brief van Stichting Surplus voordracht benoeming RvT lid. 

• CV van de kandidaat is vertrouwelijk
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2015, nr. ;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 48 (lid 12) van de Wet op het primair onderwijs ; 

 

besluit: 

De heer Steven Kristian Tan Per 15 september 2015 te benoemen als lid van de raad van toezicht van 

het verzelfstandigd openbaar onderwijs, stichting surplus. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


