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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan
naar de griffie te verwijzen.

Gesprek met Minkema College over voorgenomen instroomstop
technische opleidingen
1. Doel van de bespreking
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties van D66 en STERK Woerden. In de
raadsvergadering van 3 november 2016 hebben beide fracties vragen gesteld aan het college naar
aanleiding van uitspraken van de directie van het Minkema College tijdens de opening van de
Woerdense Techniek Driedaagse. Beide fracties interpreteren deze uitspraken als volgt: namelijk het
beëindigen van het technisch profiel binnen de VMBO kader opleidingen. Een ontwikkeling die door
beide fracties als maatschappelijk zeer ongewenst wordt gezien.
De commissievoorzitters hebben de directie van het Minkema uitgenodigd om de commissie nader op
de hoogte te brengen van haar plannen, wat de stand van zaken is in eventuele besluitvorming en
welke acties men zelf of in samenspraak met overige stakeholders heeft ondernomen om deze
opleidingen in stand te houden.
Aansluitend willen de fracties van D66 en STERK Woerden op basis van de verstrekte informatie
graag het gesprek aangaan met de overige fracties en de wethouder. Beide fracties achten
bespreking noodzakelijk om onder andere helder te krijgen welke partijen een rol hebben bij eventuele
besluitvorming.
Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd. Daarnaast zijn uitgenodigd van het Minkema
College de heer H. Heethuis (directeur-bestuurder), mevrouw D. van den Beemt, directeur vmbo en
de heer J. van Walstijn (controller).

2. Voorgeschiedenis (chronologisch)
30 november 2011
commissie Welzijn

Raadsvoorstel (11R.00167) inzake nieuw bestuursmodel Minkema College
De raad besluit tot instemming met de aanpassing van statuten. Na de
statutenwijziging heeft de raad de volgende bevoegdheden:
 Artikel 11 lid 2: De raad benoemt de leden van de Raad van Toezicht.
 Artikel 14 lid 1: Het College van Bestuur brengt jaarlijks openbaar verslag uit
over zijn werkzaamheden. In het verslag wordt het jaarverslag van de Raad
van Toezicht als bijlage opgenomen.
 Artikel 14 lid 2: Het College van Bestuur verschaft de raad desgevraagd
tijdig alle inlichtingen die de raad voor de vervulling van diens taken
redelijkerwijs nodig heeft.
 Artikel 14 lid 3: De raad wordt desgevraagd in de gelegenheid met het
College van Bestuur overleg te voeren over die aangelegenheden die de
taak van de raad betreffen.
 Artikel 15: Het College van Bestuur is bevoegd is de statuten te wijzigen. Het
besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht en van de raad. Het College van
Bestuur is verplicht afschrift van de wijziging op te sturen aan de raad.
 Artikel 16: Het College van Bestuur is bevoegd is de stichting te ontbinden.
Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring
van de Raad van Toezicht en van de raad. Voorts is de raad, in geval van
ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur of functioneren in
strijd met de Wet op het voortgezet onderwijs, bevoegd zo nodig de stichting
te ontbinden.
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3 november 2016
raadsvergadering

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er worden vragen gesteld over de voorgenomen instroomstop door de fracties
van D66 en STERK Woerden. De fractie van STERK Woerden verwijst hierbij
naar de in de statuten opgenomen bevoegdheid van het College van Bestuur
om, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, een voorstel te aan de
gemeenteraad tot opheffing of afsplitsing - van (een deel van) de door de
stichting in stand gehouden school.

15 november 2016

Brief (16.023964) Minkema College over herpositionering

3. Vervolgprocedure
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen.
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