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Onderwerp
Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht en statutenwijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland (Stopoz).

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

1. in te stemmen met de benoeming per 1 september 2022 van dhr. B. Oremus in de 
raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland;

2. in te stemmen met de door Stopoz voorgestelde wijziging van de statuten.
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Voorgesteld besluit
Het college stelt de raad voor:

1. in te stemmen met de benoeming per 1 september 2021 van dhr. B. Oremus in de 
raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.;

2. in te stemmen met de door Stopoz voorgestelde wijziging van de statuten.

Aanleiding en beoogd effect
Nieuw lid RvT
In 2005 is het openbaar onderwijs in Bloemendaal verzelfstandigd. Het bestuur van de 
Bornwaterschool, Julianaschool, Vondelschool en Sparrenbosschool is samen met het bestuur van 
de openbare scholen in Heemstede, Haarlemmerliede 8i Spaarnwoude en Zandvoort overgedragen 
aan Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Sinds 1 juli 2016 is na goedkeuring 
van de betrokken gemeenteraden een Raad van Toezicht ingesteld. Namens de 
benoemingsadviescommissie van Stopoz verzoekt de Raad van Toezicht de gemeenteraad in te 
stemmen met de benoeming van een nieuw voorgedragen lid in de Raad van Toezicht.

Wijziging statuten
Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden, deze wet 
voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te 
verbeteren. Op grond van de inwerkingtreding heeft Stopoz de statuten aan voornoemde Wet laten 
toetsen. De statuten zijn aan een onderwijsjurist van de VOS/ABB (vereniging van openbare en 
algemeen toegankelijke scholen) voorgelegd.

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad is extern toezichthouder in het kader van het in stand houden van het openbaar 
primair onderwijs, conform Wet Primair Onderwijs (artikel 48, lid 12 en artikel 17 a, lid 2) en 
artikel 11 (lid 3-6) van de statuten van Stopoz.

Gedachtegang
Argumenten 
Nieuw lid RvT
In de statuten van Stopoz (artikel 11, lid 2) is opgenomen dat de Raad van Toezicht bestaat uit 
maximaal vijf leden, gezien de omvang van de Stichting. In 2021 zijn twee leden afgetreden, de 
toen opgestarte procedure resulteerde in het aanstellen van een nieuw lid (instemming 
gemeenteraad 11 november 2021). De afgelopen tijd heeft Stopoz de werving- en 
selectieprocedure voor de laatste vacante positie doorlopen.

Stopoz heeft via de procedure van de benoemingsadviescommissie (BAC) op basis van bijgesloten 
profiel kandidaten geselecteerd. De BAC bestaat uit twee leden van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en twee leden van de Raad van Toezicht. De BAC heeft unaniem besloten 
dhr. Oremus voor benoeming als lid van de Raad van Toezicht voor te dragen.

Wijziging statuten
Uit de hier bijgesloten juridische toets door de onderwijsjurist van de VOS/ABB is gebleken dat een 
directe aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet per 1 juli 2022 niet noodzakelijk was. Echter 
op onderdelen zouden de statuten, bij een eerstvolgende wijziging, dienen te worden aangepast.

Op grond van artikel 14 van de statuten van Stopoz is het college van bestuur bevoegd de statuten 
te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en de gemeenteraad. Het 
college van bestuur van Stopoz wil twee artikelen wijzigen:
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» artikel 4: het verbreden van de doelstelling door middel van de volgende tekst: 'het doen 

geven en bevorderen van primair onderwijs in de zin van de WPO en/of andere 
onderwijswetten' (zie punt 1 juridische toets VOS/ABB);

» artikel 7, lid 5 sub a vervalt: de tekst van dit deel van de statuten is niet in lijn met de 
nieuwe Wet. Een aandachtspunt is de bepaling inzake het tegenstrijdige belang van het 
college van bestuur en wie vervolgens de besluitvorming overneemt (zie punt 2 juridische 
toets VOS/ABB).

De overige zaken, zoals genoemd in de bevindingen van de onderwijsjurist van de VOS/ABB, 
behoeven geen aanpassing, omdat de Wet en/of de statuten hierin voorziet.

De raad van toezicht van Stopoz heeft in haar vergadering van 2 maart 2022 goedkeuring verleend 
aan het college van bestuur om de statuten op de genoemde onderdelen te wijzigen.

Kanttekeningen

Overwegingen van het college
Het college stemt in met deze voordracht en de procedure die daarin doorlopen is. Het college 
constateert dat de RvT met deze benoeming getalsmatig op sterkte is en vertrouwt erop dat dit 
inhoudelijk ook het geval is.

Het college stemt in met het verzoek de statuten te wijzigen op de voorgestelde manier, is blij dat 
de statuten daarmee weer in overeenstemming zijn met relevante wetgeving.

Middelen

Participatie

Samenwerking (Heemstede)
De betrokken gemeenteraden (Heemstede, Zandvoort en Haarlemmermeer) nemen alle ditzelfde 
besluit.

Vervolgproces/evaluatie
Het college informeert Stopoz dat de gemeenteraad instemt met de benoeming.

Bijlagen
2022001405 - Profielschets Stopoz
2022001406 - Brief Stopoz d.d. 22 april 2022 inzake de voordracht benoeming nieuw lid Raad van 
Toezicht

2022001403 - Brief Stopoz d.d. 25 maart 2022 inzake statutenwijziging 
2022001404 - Advies VOS I ABB 
2016016922 - statuten Stopoz, versie 2016

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


