RAADSVOORSTEL
19R.00481

Indiener:

College van burgemeester en wethouders

Datum:

27 augustus 2019

Portefeuillehouder(s):

Wethouder Becht

Portefeuille(s):

Openbaar basisonderwijs

Contactpersoon:

C. de Heer

Tel.nr.:

E-mailadres:

8274

heer.c@woerden.nl

Onderwerp:
Benoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse
Samenvatting:
Wij stellen de raad voor de heer P.H.J. Vrancken te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting
Klasse, voor de periode 1 oktober 2019 – 1 oktober 2023.
Gevraagd besluit:
De raad besluit:
-

de heer P.H.J. Vrancken uit Alphen aan den Rijn te benoemen als lid van de raad van toezicht van
Stichting Klasse voor de periode 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2023.

Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
De gemeenteraad benoemt (en herbenoemt) de leden van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor
openbaar basisonderwijs. Per 1 oktober is er een vacature. De heer J. van de Pol, lid van de raad van toezicht,
heeft aangegeven te willen stoppen als lid. Zijn zittingsperiode loopt af op 1 oktober 2019.
Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
De kandidaatstelling van de heer Vrancken is door de raad van toezicht ter advies voorgelegd aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapraad van Stichting Klasse. Dit is in de statuten van Stichting Klasse zo
vastgelegd. De gemeenschappelijke medezeggenschapraad heeft positief geadviseerd.
Samenwerking met andere gemeenten
Stichting Klasse houdt scholen voor openbaar basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden in
stand. In alle vier de gemeenten is en/of wordt een voorstel voor benoeming van de heer Vrancken rond deze
tijd aangeboden.
Wat willen we bereiken?
Een goed bestuur en toezicht hierop, voor een krachtig en kwalitatief goed openbaar basisonderwijs in
Woerden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het bestuur van het openbaar basisonderwijs is door uw raad op afstand geplaatst. De gemeente heeft nog wel
een belangrijke rol bij het bestuur van het openbaar basisonderwijs door het benoemen van de leden van de
raad van toezicht voor de instandhouding van de scholen. Op deze wijze geven wij mede vorm aan onze
grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar basisonderwijs in Woerden.
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Argumenten
De heer Vrancken past in het profiel van de vacature en zal naar verwachting naar tevredenheid gaan
functioneren als lid van de raad van toezicht van de Stichting Klasse. De gemeenschappelijke
medezeggenschapraad en de raad van toezicht van Stichting Klasse stemmen in met het voorstel tot
herbenoeming.
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
Er zijn geen kanttekeningen of alternatieven. Uw raad heeft het bestuur en het toezicht van en op het openbaar
basisonderwijs op afstand geplaatst. Dit betekent dat de gemeente terughoudend zou moeten zijn bij de
besluiten die genomen worden door Stichting Klasse. Wij hebben geen reden om de geschiktheid van de heer
Vrancken in twijfel te trekken en een andere persoon voor te stellen.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
NVT
Communicatie
Stichting Klasse en de drie andere deelnemende gemeenten worden door ons college op de hoogte gebracht
van uw besluit.
Bevoegdheid raad:
In artikel 10 van de statuten van de Stichting Klasse is het volgende opgenomen:
1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden van ten
minste vijf natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd (en herbenoemd) door het gemeenschappelijk
toezichthoudend orgaan (GTO), met inachtneming van de voordrachtsrechten als hierna bepaald.
Doordat het GTO is opgeheven, is artikel 1 – begripsbepalingen- onder lid 2 van toepassing:
De gemeenteraden hebben de op grond van de Wpo en de Wec aan hen toekomende taken en
bevoegdheden ten aanzien van de stichting vastgelegd en toebedeeld aan het gemeenschappelijk
toezichthoudend orgaan. Indien de daartoe vastgestelde of opvolgende gemeenschappelijke regeling voor het
toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs wordt opgeheven dan wel (een deel van) de in
voorgaande zin bedoelde bevoegdheden niet langer is toebedeeld dient men overal waar in deze statuten
wordt gesproken van "gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan" te lezen "gemeenteraad/gemeenteraden"
voor zover de stichting in de desbetreffende gemeente(n) een school voor openbaar onderwijs in stand houdt.
De afkortingen Wpo en Wec staan voor respectievelijk Wet op het primair onderwijs (basisonderwijs en
speciaal basisonderwijs) en de Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs.)
Bijlagen:
-

Raadsbesluit (19R.00648)
Brief van 18 juli 2019 van de raad van toezicht van Stichting Klasse (19.084355.)

De indiener:

College van burgemeester en wethouders
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Onderwerp:

Benoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

3 september 2019

van:

burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, en
artikel 1, lid 2 en artikel 10 van de statuten van Stichting Klasse

b e s l u i t:
de heer P.H.J. Vrancken uit Alphen aan den Rijn te benoemen als lid van de raad van toezicht
van Stichting Klasse voor de periode 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

<SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0>

9.084355
Registratiedatum:
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

19/07/2019

Karnemelksloot 110
2806 BJ Gouda
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www.stichtingklasse.nl
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Aan de gemeenteraad van W o e r d e n

Streeřd:

Postbus 45

Afsch,-.:

3440 AA W o e r d e n
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B.V.O.

Gouda, 18 juli 2019

Kenmerk: 2019ZKIasseA)38

Betreft: voorstel t o t benoeming lid van de Raad van Toezic ht van Stic hting Klasse
Contactpersoon: m w . A. Dekker

Geachte leden van de gemeenteraad,

Per 1 oktober 2019 loopt de benoemingstermijn van een lid van de Raad van Toezic ht van Stic hting
Klasse af. Het betreft de heer J. Pol, benoemd per 1 oktober 2015. De heer Pol heeft aangegeven dat
hij zijn portefeuille o m persoonlijke redenen inlevert met ingang van 1 september 2019 en dat hij
niet in aanmerking wenst te komen voor een herbenoeming.

De Raad van Toezic ht heeft vervolgens de proc edure opgestart betreffende de werving en selec tie
van een nieuw lid. In de benoemingsadviesc ommissie waren de Raad van Toezic ht, de
Gemeenschappelijke Medezeggensc hapsraad en het College van Bestuur vertegenwoordigd.
Deze werving 8t selectieprocedure heeft geresulteerd in de voordrac ht van t w e e benoembare
kandidaten aan de Raad van Toezic ht. De Raad van Toezic ht heeft vervolgens besloten o m de heer
P.H.J. Vrancken aan u voor te dragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezic ht van Stic hting
Klasse met als portefeuille financ iën en huisvesting.

In de kandidaat die wij u voordragen zien wij een toezic hthouder die grote affiniteit heeft met de
onderwijssector. Hij is wat b e t r e f t kennis, kunde en ervaring c omplementair aan de zittende leden
van de Raad van Toezic ht en zal dan ook een c onstruc tieve bijdrage kunnen leveren aan het interne
toezicht binnen Stic hting Klasse. De heer Vranc ken besc hikt over ruime ervaring met het besturen
van onderwijsorganisaties in zowel het primair als het voortgezet onderwijs en in het MBO en HBO.
Dat betreft zowel ervaring als instellingsbestuurder en als lid van een raad van toezic ht. Als
bestuurder is hij in diverse rollen verantwoordelijk voor zowel de portefeuilles financ iën als
bedrijfsvoering. Gezien deze brede ac htergrond is de Raad van Toezic ht van oordeel dat de heer
Vrancken besc hikt over de expertise en de eigensc happen om de portefeuille financ iën en
huisvesting naar behoren in te vullen.

,

stichting

De heer Vrancken is woonachtig te Alphen aan den Rijn en m o m e n t e e l werkzaam als voorzitter van
het college van bestuur van ROC Da Vinei College te Dordrecht en tevens als bestuursvoorzitter van
HBO Drechtsteden. Daarnaast is de heer Vrancken lid van diverse raden van Toezicht en
overlegorganen die alle gerelateerd zijn aan het onderwijs en onderwijsexpertise op het gebied van
innovatie, ICT en bedrijfsvoering.
De heer Vrancken is zeer betrokken bij het onderwijs en vindt het belangrijk o m betrokken te zijn in
verschillende onderdelen van de onderwijskolom. Daarbij staan innovatie in het onderwijs en
verbinding met de omgeving voor hem centraal.
Verder zij opgemerkt dat de (neven)werkzaamheden van de heer Vrancken goed samen gaan met
zijn rol als toezichthouder bij Stichting Klasse.
M o c h t u verdere toelichting wensen dan ben ik vanzelfsprekend bereid deze te geven. Anders zie ik
uw instemming op de voorgestelde benoeming graag, bij voorkeur voor 1 september 2019,
tegemoet.

Hoogachtend,

AO
D

P. Angenent

