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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de benoeming van twee leden van de raad van toezicht van Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ).
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2018;
gelet op de brief van STOPOZ van 25 april 2018;
gelet op artikel 48, lid 12 onder b, van de Wet op het primair onderwijs;

b e s l u i t:

1. Mevrouw K. Schilte per 1 juli 2018 te benoemen als lid van de raad van toezicht van
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland;
2. De heer F. Schaaij per 1 juli 2018 te benoemen als lid van de raad van toezicht van
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 27 september 2018

, voorzitter
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, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 1
Afwezig: 2

-3Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot benoeming, per 1 juli 2018, van 2 leden van de raad
van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ). De
benoeming van deze personen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Aanleiding en beoogd effect
In 2005 is het bestuur van de openbare basisscholen in Bloemendaal verzelfstandigd. Het bestuur
van de destijds vier openbare basisscholen is toen, samen met het bestuur van de openbare
basisscholen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort, overgedragen aan
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.
Per 1 juli 2016 is, met instemming van de gemeenteraden van de vier betrokken gemeenten, een
raad van toezicht ingesteld. Per 1 juli 2018 is sprake van 2 vacatures. STOPOZ draagt 2 kandidaten
voor.
Politieke keuzeruimte
Op grond van artikel 48, lid 12 onder f, van de Wet op het primair onderwijs is benoeming van de
leden van de raad van toezicht een bevoegdheid van de gemeentera(a)d(en).
Gedachtegang
De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. 2 leden van de huidige raad van toezicht waren lid van
het vorige bestuur en zijn aangebleven om een soepele overgang te bewerkstelligen en de
continuïteit van het toezicht op de stichting te waarborgen. Beide leden zullen, conform het
reglement, per 1 juli 2018 aftreden waardoor er per deze datum 2 vacatures ontstaan. Dit betreft
de functie van voorzitter en een lid met een financieel profiel.
In februari is de werving voor beide functies gestart. Voor het vervullen van de posities zijn vooraf
duidelijke functieprofielen opgesteld, teneinde de juiste kandidaten te kunnen werven en
selecteren. Er is een Benoemingsadviescommissie (Bac) ingesteld. Deze commissie bestond uit
twee leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en twee leden van de raad van
toezicht. De Bac draagt unaniem twee kandidaten voor die per 1 juli 2018 kunnen worden
benoemd als lid van de raad van toezicht van STOPOZ. Het betreft:
1. Mw. K. Schilte uit Haarlem als voorzitter;
2. De heer F. Schaaij uit Purmerend als lid.
Een beknopt cv van beide kandidaten ligt bij de griffie ter inzage. Om redenen van privacy zijn
deze, op verzoek van beide kandidaten, niet gekoppeld aan dit voorstel. Dit is afgestemd met
STOPOZ en de regiogemeenten.
Overwegingen van het college
Mede gelet op het advies van de Bac zien wij geen belemmeringen om over te gaan tot benoeming
van beide voorgedragen kandidaten.
Middelen
Met dit voorstel is geen inzet van middelen gemoeid.
Participatie
Via de Benoemingsadviescommissie zijn leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
betrokken bij de selectie.
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n.v.t.
Samenwerking (Heemstede)
Dit voorstel is opgesteld in overleg met de gemeente Heemstede.
Vervolgproces/evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Brief STOPOZ aan gemeenteraden (2018008909);
2. Bijlage 1: beschrijving etc. werkwijze Bac (2018008910)
3. Bijlage 2: beschrijving vacature financieel profiel (2018008911)
4. Bijlage 3: beschrijving vacature profiel voorzitter (2018008912)
Achterliggende documenten
Ter inzage: beknopt cv beide kandidaten.
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

