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Samenvatting 
Wij stellen de raad voor mevrouw J.J. Kraeima te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor 
de periode 1 mei 2021 - 1 mei 2025 en mevrouw J.H.M. de Heij te benoemen als lid van de raad van toezicht van 
Stichting Klasse voor de periode 1 augustus 2021 - 1 augustus 2025. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
De raad besluit:  
   

  mevrouw J.J. Kraeima te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor de periode 1 
mei 2021 – 1 mei 2025. 

  mevrouw J.H.M. de Heij te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor de periode 1 
augustus 2021 – 1 augustus 2025. 

 
 
   
 
Inleiding 
De gemeenteraad benoemt (en herbenoemt) de leden van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor openbaar 
basisonderwijs. Op 1 mei 2021 is de benoemingstermijn van mevrouw J.J. Kraeima als lid van de raad van toezicht van 
vier jaar verlopen. Mevrouw Kraiema wil graag voor een nieuwe termijn van vier jaar verder.  
 
Op 1 augustus 2021 is mevrouw M.E.C. Leyte-Smeets gestopt als lid van de raad van toezicht. Door eerdere 
verlengingen komt mevrouw Leyte-Smeets niet meer in aanmerking voor herbenoeming. Er is een vacature ontstaan. 
Voor de invulling van deze vacature heeft de raad van toezicht mevrouw J.H.M. de Heij voor benoeming voorgedragen.  
 
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 en herbenoeming rond deze tijd aangeboden.  
  
 
   
 



Participatieproces 
De kandidaatstellingen van mevrouw Kraiema en van mevrouw De Heij zijn 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. 
 
   
 
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. 
 
   
 
Argumenten 
Mevrouw Kraiema en mevrouw De Heij passen in de profielen als lid van de raad van toezicht. Van beide kandidaten 
wordt verwacht dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het interne toezicht binnen Stichting Klasse. De 
gemeenschappelijke medezeggenschapraad en de raad van toezicht van Stichting Klasse stemmen in met de voorstellen 
tot benoeming en 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 mevrouw Kraeima en mevrouw 
De Heij in twijfel te trekken en andere personen voor te stellen.  
 
Stichting Klasse heeft op 15 juli 2021 geschreven beide kandidaten voor te dragen voor (her)benoeming.  Wij hebben 
Stichting Klasse gevraagd in de toekomst tijdig voorstellen tot benoeming en herbenoeming van leden van de raad van 
toezicht aan uw raad te doen en niet zo als nu het geval is achteraf of op het laatste moment.  
  
 
   
 
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.  
  
 
   
 
Vervolgproces 
NVT 
 
   
 
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 (D/21/034709) 
  Brief van 15 juli 2021van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor herbenoeming (D/21/034707) 
  Brief van 15 juli 2021van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor benoeming (D/21/034706) 

 



RAADSBESLUIT 
D/21/034709 
Z/21/026177 

  

  
Onderwerp: Benoeming en herbenoeming twee leden raad van toezicht Stichting Klasse 

(openbaar basisonderwijs) 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 21 september 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1 sub b van de Gemeentewet, artikel 48, lid 12, sub b van de 
Wet op het primair onderwijs en artikel 1, lid 2 en artikel 10 van de statuten van Stichting Klasse; 

 
 

b e s l u i t: 
 

− mevrouw J.J. Kraeima te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse 
voor de periode 1 mei 2021 – 1 mei 2025. 

− mevrouw J.H.M. de Heij te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse 
voor de periode 1 augustus 2021 – 1 augustus 2025. 

 
 

 

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

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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