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

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2021,

besluit:

met terugwerkende kracht in te stemmen met de benoeming per 1 september 2021 van 
dhr. D van Velzen in de raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- 
Kennemerland.
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Voorgesteld besluit
De raad besluit:

met terugwerkende kracht in te stemmen met de benoeming per 1 september 2021 van 
dhr. D van Velzen in de raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- 
Kennemerland.

Aanleiding en beoogd effect
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 Bloemendaal, Haarlemmerliede ík 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.

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
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 de Raad van Toezicht hebben 
momenteel de volgende personen zitting:

Mevr. K. Schilte (voorzitter)
Mevr. P. Huisman (vicevoorzitter)
Mevr. M. Jetten (lid)
Dhr. F. Schaaij (lid)
Dhr. B. Groenewoud (lid)

Mevrouw P. Huisman en dhr. B. Groenewoud treden af. De werving voor de tweede vacature, 
portefeuille Algemeen/Bedrijfsmatig met juridische affiniteit wordt na de zomervakantie (opnieuw) 
opgestart. Verwacht wordt dat in het najaar van 2021 een nieuwe kandidaat voorgedragen kan 
worden.

De benoemingsadviescommissie draagt het nieuwe RvT lid unaniem voor.
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, twee leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder als adviseur en de 
bestuursadviseur als procesbegeleider. De BAC heeft unaniem besloten de volgende kandidaat voor 
benoeming als lid van de Raad van Toezicht voor de eerste periode van vier jaar voor te dragen:

De heer D. van Velzen

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.
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Middelen

Participatie

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

Vervolgproces/evaluatie
Stopoz informeert het voorgedragen lid dat de gemeenteraad instemt met de benoeming.

Bijlagen
2021002363 - Profielschets Stopoz
2021002364 - Brief Stopoz d.d. 24 juni 2021 inzake de voordracht benoeming nieuwe lid Raad van 
Toezicht
2021002365 - Voorstel werving- en selectieprocedure voor 2 RvT leden voor Stopoz 2021

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


