
RAADSVOORSTEL

Datum
10 september 2019

Raadsvergadering
17 oktober 2019

Agendapunt

Programmaveld
Samenleving (onderwijs)

Portefeuillehouder
C. de Ruijter

Wettelijke basis
Artikel 42b, lid 12, sub b, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

Onderwerp
Benoeming lid van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger 
College 

Gevraagd besluit
De heer J.J.G.M. Biskop, op voordracht van de raad van toezicht, te benoemen als lid van de raad van 
toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College voor de eerste 
zittingsperiode van vier jaar tot 1 augustus 2023.

Inleiding
Het openbaar voortgezet onderwijs is sinds 1 januari 2008 ondergebracht in de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College (hierna stichting OVO) en staat hiermee op afstand van de 
gemeente. Sinds 1 augustus 2018 heeft de stichting OVO een raad van toezicht. Hiervoor heeft de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2018 ingestemd met de noodzakelijke statutenwijziging en de 
benoeming van vijf personen als lid van de raad van toezicht van de Stichting OVO met ingang van 1 
augustus 2018. Sinds 1 augustus 2019 is er een vacature door het vertrek van van de heer J.H. Vermeulen. 

In de statuten (artikel 12) van de Stichting OVO is opgenomen dat de leden van de raad van toezicht door de 
gemeenteraden worden (her)benoemd met inachtneming van het hierna bepaalde.
Een zittingsperiode geldt voor maximaal vier jaar waarbij herbenoeming éénmaal is toegestaan. De raad van 
toezicht stelt hiervoor een rooster van aftreden op. De raad van toezicht bestaat uit maximaal vijf leden.
De gemeenteraden (her)benoemen als volgt:
1. de medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één 
    zetel in de raad van toezicht;
2. de ouders van de leerlingen die op de school zijn ingeschreven worden afzonderlijk in de gelegenheid 
    gesteld een bindende voordracht te doen voor een derde, doch geen meerderheid, van het aantal leden in 
    de raad van toezicht (en zoals geëist krachtens artikel 42b, lid 12, sub b, van de Wet op het voortgezet 
    onderwijs en voor de Stichting OVO geldt twee personen);
3. voor de overige zetels (2) geldt voor de raad van toezicht een voordrachtsrecht.

De heer J.H. Vermeulen was destijds benoemd met een voordrachtsrecht van de raad van toezicht. Uit de 
werving- en selectieprocedure is door de benoemingsadviescommissie een geschikte kandidaat naar voren 
gebracht om te voorzien in de vacature. Ter voldoening aan artikel 12 van de statuten dient de bestuurder 
van de Stichting OVO met de brief van 24 juni 2019 de gewenste voordracht in voor benoeming van de heer 
J.J.G.M. Biskop als lid van de raad van toezicht van de Stichting OVO. 

Beoogd effect
Het doel is invulling te geven aan de verantwoording van de gemeente met betrekking tot het toezicht op het 
openbaar onderwijs onder meer door benoemen van een lid van de raad van toezicht van de Stichting OVO. 



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. 

1.2 De heer J.J.G.M. Biskop voldoet aan de profielschets
De heer J.J.G.m. Biskop 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 J.J.G.M. Biskop goed 
past in de profielschets. Bij de voordracht is ter vertrouwelijke kennisname zijn CV toegevoegd.  
Verder zijn er ambtelijk vanuit de gemeenten Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam geen bezwaren 
bekend tegen de voordracht van de heer J.J.G.M. Biskop. 

1.3 De medezeggenschapsraad van de school heeft positief geadviseerd 
De voordracht tot benoeming behoeft vooraf advies van de medezeggenschapsraad van de school.

1.4 De benoeming van het voorgedragen lid van de raad van toezicht is reeds afgestemd met de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam 
De benoeming van een lid van de raad van toezicht is bestemd voor het openbaar voortgezet onderwijs in 
twee gemeenten. Om deze reden vindt zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau (wethouder onderwijs) 
overleg plaats met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, om te komen tot onderling gecoördineerde 
standpuntbepaling richting de Stichting OVO. 

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t. 

Uitvoering
n.v.t. 

Communicatie
Na besluitvorming door de raad zal het raadsbesluit tot benoeming en het bijbehorende raadsvoorstel aan de 
Stichting OVO worden verzonden, die op hun beurt de heer J.J.G.M. Biskop zullen informeren. 

Duurzaamheid
De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs bepalen zelfstandig in hoeverre zij duurzame maatregelen 
kunnen doorvoeren. Ambtelijk zijn wij met de schoolbesturen in gesprek om duurzaamheid toe te passen 
daar waar dit mogelijk is. Maatschappelijke instellingen zoals scholen en gemeenten dragen hiervoor een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Overig
Het aftredend lid, de heer J.H. Vermeulen, is vanaf de oprichting van de Stichting OVO betrokken geweest 
bij deze organisatie voor openbaar onderwijs en derhalve heeft de heer J.H. Vermeulen reeds een brief 
ontvangen met dankzegging voor zijn inzet in de afgelopen elf jaar.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                                               de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke

Bijlagen 
Ontwerp raadsbesluit
CV van de heer J.J.G.M. Biskop (vertrouwelijk)
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