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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

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. 
 

 

Brief (16.025327) Lokaal FNV inzake steun voor pogingen tot behoud van 
technisch onderwijs in Woerden 
 

1. Doel van de bespreking  
De brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Progressief Woerden.  
 
Deze fractie wil graag van de wethouder vernemen wat er uit het overleg van de afgelopen maanden 
is gekomen, onder andere gelet op een bericht uit de Woerdense Courant van 8 december 2016 over 
kansen voor het creëren van nieuwe vormen van technisch onderwijs.  
 
Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.  
 

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. 

 
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 
 

7 december 2016 
commissie Welzijn 

Gesprek met Minkema College over herpositionering technische 
opleidingen 
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Uit de besluitenlijst: 
De commissie voert een gesprek over het besluit tot herpositionering van de 
opleidingen en profielen van het Minkema College. Aanwezig van het Minkema 
College zijn de heer Heethuis (directeur-bestuurder), mevrouw Van den Beemt 
(directeur vmbo) en de heer Van Walstijn (controller).  
 
De heer Heethuis geeft een toelichting op ontwikkelingen met betrekking tot 
demografie, teruglopende belangstelling en concurrentie die leiden tot 
herpositionering van de school en het wijzigen van het aanbod. Hij geeft aan dat 
er geen sprake is van een instroomstop, maar alleen een verandering van 
profielen zodat deze beter aansluiten op de vraag. De school dient mee te 
bewegen met de veranderende vraag van leerlingen en het werk van de 
toekomst. De medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van de school 
hebben ingestemd met het besluit tot herpositionering. Het besluit is daarmee 
definitief, maar nog niet breed gecommuniceerd. De school heeft daarop 
gewacht, mede naar aanleiding van het verzoek tot bespreking vanavond.  
 
Wethouder Haring benoemt de steun vanuit verschillende fracties voor de 
aandacht voor de leerlingen die voor techniek in Woerden willen kiezen. Hij gaat 
zich inzetten voor een onderzoek naar de mogelijkheden van het oprichten van 
een tech-college. De wethouder benadrukt het belang van samenwerking en 
afstemming tussen de scholen en zal zich daarvoor inzetten.  
 
De commissie besluit dat het onderwerp voor dit moment voldoende is 
besproken en volgt de ontwikkelingen op de voet. De heer Heethuis geeft, na 
een verzoek vanuit de commissie, aan om geen onomkeerbare stappen zetten 
naar aanleiding van het besluit, maar geeft wel mee dat vervolggesprekken over 
het onderwerp op korte termijn dienen te worden gevoerd in verband met de 
zorgvuldigheid van tijdige communicatie over het besluit.  
 

6 december 2016 Brief (16.025327) Lokaal FNV inzake steun voor pogingen behoud 
technisch onderwijs in Woerden 
 

21 december 2016 Brief (16.026047) Minkema College inzake (definitief) besluit 
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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