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Gevraagd besluit
1. De heer A.P. van de Merwe, op bindende voordracht van de Benoemingscommissie van de Raad 
van Toezicht, te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs 'Willem de Zwijger College' Papendrecht.

Inhoud
Inleiding
Door het vertrek van de heer Van der Linden per 1 augustus 2021 is een vacature ontstaan in de 
Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (hierna: Stichting OVO) Willem 
de Zwijger College Papendrecht. Stichting OVO heeft conform de eigen statuten een opvolger 
gevonden. Bij brief van 14 februari 2022 verzoekt Stichting OVO u in te stemmen met de benoeming 
van de heer A.P. van de Merwe tot lid van de Raad van Toezicht. Onderhavig raadsvoorstel geeft 
invulling aan dit verzoek.

Beoogd effect
Het doel is invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het toezicht 
op het openbaar voortgezet onderwijs, onder meer door het benoemen van een lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting OVO Willem de Zwijger College Papendrecht.

Argumenten
1.1 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad.
In artikel 42b, lid 12, sub b, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is bepaald dat de leden 
van de raad van toezicht worden (her)benoemd door de desbetreffende gemeenteraad of 
gemeenteraden. Elke deelnemende gemeente heeft hiertoe zijn eigen bevoegdheid. De statuten zijn 
een uitwerking van artikel 42b WVO en in artikel 12 van de statuten is de (her)benoeming verder 
geregeld. De voordracht verloopt conform deze procedure.
1.2 De heer A.P. van de Merwe voldoet aan de profielschets.
 De heer A.P. van de Merwe heeft diverse bestuursfuncties / openbare functies vervult en de 
benoemingsadvies-commissie en de raad van toezicht van de Stichting OVO zijn van mening dat de 
heer A.P. van de Merwe goed past in de profielschets. Bij de voordracht is ter vertrouwelijke 
kennisname zijn CV toegevoegd (zie bijlage).  
1.3 De medezeggenschapsraad van de school heeft positief geadviseerd.
De voordracht tot benoeming behoeft vooraf advies van de medezeggenschapsraad van de school. 
Dit advies luidt positief.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Uitvoering
Uw besluit wordt schriftelijk gecommuniceerd met Stichting OVO.
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Communicatie & participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid & ecologie
Niet van toepassing.

ICT
Niet van toepassing.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris burgemeester

Bijlagen
1. 20220512 RB Benoeming lid RvT Willem de Zwijger College.pdf
2. Bijlage 1 - verzoek Stichting OVO WdZ voordracht lid RvT incl CV.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 12 mei 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 22 maart 2022,

besluit:

1. De heer A.P. van de Merwe, op bindende voordracht van de Benoemingscommissie van de Raad van 
Toezicht, te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
'Willem de Zwijger College' Papendrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022,


