Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1144070

Sliedrecht, 28 januari 2014

Onderwerp:
Benoeming en herbenoeming bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht
en Sliedrecht..
Beslispunten
1. De heer A.C. Molenaar op bindende voordracht van de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te benoemen als bestuurslid van de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht tot 1 januari 2018;
2. De heer J. Troost op voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschaps raad conform het rooster van aftreden voor de laatste termijn te
herbenoemen als bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en
Sliedrecht tot 1 januari 2018.
Samenvatting
De bestuursmanager van de Stichting OPOPS heeft schriftelijk medegedeeld dat de heer R. Büscher
per 1 januari 2014 (einde tweede termijn van vier jaar) afscheid neemt als bestuurslid van de Stichting
OPOPS. De heer R. Büscher zat op bindende voordracht van de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het bestuur. De heer R. Büscher zat vanaf de
verzelfstandiging in het bestuur en daarom is hij door ons bedankt voor zijn inzet in de afgelopen acht
jaar. Het bestuur is vervolgens aan de slag gegaan met de invulling van de ontstane vacature.
De selectiecommissie heeft de heer A.C. Molenaar als meest geschikt bevonden. Vervolgens is de
oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad akkoord gegaan en is de heer A.C.
Molenaar voorgedragen als nieuw bestuurslid van de Stichting OPOPS. Het bestuur van de Stichting
OPOPS heeft op 11 november 2013 besloten om de bindende voordracht aan de gemeenteraden te
doen. De heer A.C. Molenaar woont in Sliedrecht en met zijn benoeming is de afvaardiging uit
Sliedrecht (beter) vertegenwoordigd.
Ter voldoening aan artikel 6 van de statuten heeft de voorzitter van de Stichting OPOPS schriftelijk op
16 december 2013 de bindende voordracht voor de heer A.C. Molenaar bij de gemeente ingediend.
Ter voldoening aan artikel 6 van de statuten heeft de bestuursmanager van de Stichting OPOPS
schriftelijk een voordracht ingediend voor herbenoeming van de heer J. Troost als bestuurslid van de
Stichting OPOPS namens de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
conform het rooster van aftreden voor een derde (en hiermee tevens de laatste) termijn van vier jaar.
De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de
herbenoeming van de heer J. Troost. Er zijn geen bezwaren bekend tegen een herbenoeming van de
heer J. Troost. Ook wij hebben geen bezwaar tegen een herbenoeming.
Inleiding
Het openbaar primair onderwijs in Papendrecht is vanaf 2006 verzelfstandigd en per 1 januari 2010
heeft de gemeente Sliedrecht het openbaar primair onderwijs overgedragen aan de Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (hierna: de Stichting OPOPS). De Stichting OPOPS is
een zelfstandig orgaan en oefent hierdoor alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit. Als
uitwerking van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs zijn gewijzigde statuten opgesteld en
deze zijn door uw raad goedgekeurd.
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In de statuten is opgenomen dat de leden van het bestuur door de gemeenteraden worden benoemd en
per zittingsperiode maximaal voor vier jaar waarbij herbenoeming twee maal is toegestaan. Het
bestuur stelt hiervoor een rooster van aftreden op. Artikel 6 van de statuten bepaalt dat het bestuur uit
minimaal drie en maximaal uit zes leden bestaat en de benoeming geschiedt op basis van een
voordracht en wel als volgt:
1. eenderde van de leden op bindende voordracht (zoals geëist krachtens artikel 48, lid 6b, van de
Wet op het primair onderwijs) van de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad;
2. eenderde van de leden op voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en
3. eenderde van de leden op voordracht van de gemeenteraden gezamenlijk.
Beoogd effect
De benoeming en de herbenoeming is van belang voor het openbaar onderwijs in twee gemeenten.
Voor de Stichting OPOPS houdt dit in dat de benoeming en de herbenoeming van twee gemeenteraden
dient te komen. Om deze reden vindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau (wethouder onderwijs)
overleg plaats met de gemeente Papendrecht, om te komen tot onderling gecoördineerde
standpuntbepaling richting de Stichting OPOPS en de twee bestuursleden.
Argumenten
1.1 en 2.1 De Wet op het primair onderwijs en de statuten van de Stichting OPOPS schrijven het voor
In artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs is de wijze van benoeming en herbenoeming van
bestuursleden door de gemeenteraden bepaald. De statuten zijn een uitwerking van artikel 48 van de
Wet op het primair onderwijs en in artikel 6 van de statuten is de herbenoeming verder geregeld.
1.2 Met de nieuwe benoeming wordt invulling gegeven aan het belang vanuit Sliedrecht
De heer A.C. Molenaar woont in Sliedrecht en in het verleden reeds betrokken geweest bij het
openbaar onderwijs in Sliedrecht. Met de benoeming is de afvaardiging uit Sliedrecht nu beter
vertegenwoordigd.
1.3 en 2.2 De wethouder onderwijs van de gemeente Sliedrecht kan zich vinden in de benoeming en de
herbenoeming
De benoeming en de herbenoeming van bestuursleden is bestemd voor het openbaar onderwijs in twee
gemeenten. Om deze reden vindt op ambtelijk en op bestuurlijk niveau (wethouder onderwijs) overleg
plaats met de gemeente Sliedrecht, om te komen tot onderling gecoördineerde standpuntbepaling
richting de Stichting OPOPS en de twee bestuursleden. De wethouder onderwijs van de gemeente
Sliedrecht heeft aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders voorgesteld gaat worden
om de gemeente-raad voor te stellen de heer A.C. Molenaar te benoemen en de heer J. Troost te
herbenoemen als bestuurslid van de Stichting OPOPS.
2.3 De zittingstermijn voor maximaal vier jaar verstrekt
De heer J. Troost is laatstelijk herbenoemd tot 1 januari 2014. Deze termijn is inmiddels verlopen
waardoor een nieuwe voordracht en herbenoeming gewenst en noodzakelijk is om het aantal
bestuursleden op het maximum aantal te houden.
2.4 De herbenoeming van de heer J.Troost wordt de laatste termijn
Een bestuurslid kan/mag twee maal voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. De heer J.
Troost is vanaf de start van de Stichting OPOPS als bestuurslid aanwezig. Het wordt nu zijn derde
termijn en hiermee zijn laatste termijn van vier jaar.
2.5 Er zijn geen bezwaren bekend tegen de herbenoeming
Bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht en Sliedrecht zijn geen bezwaren
bekend tegen de herbenoeming van de heer J. Troost.
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1.1 en 2.1 Het minimaal aantal bestuursleden bedraagt drie
Wanneer niet wordt overgegaan tot benoeming en herbenoeming betekent dit dat de overige
bestuursleden meer taken op zich kunnen krijgen en dit is niet de gewenste situatie. Bestuursleden
worden gezocht op basis van kwaliteiten en hierin moet een differentiatie van aanwezig blijven. Dit
komt het best tot zijn recht bij het aanblijven van het maximum aantal bestuursleden van zes. Door de
benoeming en de herbenoeming is er geen verdere vacature en kan de werkdruk voor de overige
bestuursleden worden beperkt.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
 Financiële kaders
N.v.t.


Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
In artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs is de wijze van benoeming en herbenoeming
van bestuursleden door de gemeenteraden bepaald.



Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
N.v.t.

Communicatie
De heer R. Büscher zal schriftelijk bedankt worden voor zijn inzet in de afgelopen acht jaar
(bijlage 4).
Vervolg
n.v.t.
Eerdere besluiten/behandeling raad
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):
Conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen:
1. Brief van de oudergeleding met de voordracht voor een nieuw bestuurslid;
2. Brief met bindende voordracht tot benoeming van de heer A.C. Molenaar;
3. Brief met voordracht tot herbenoeming van de heer J. Troost;
4. Conceptbrief met dankzegging voor de inzet door de heer R. Büscher

