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1. Voorstel 

 
1. Benoemen van de heer B. Vastenburg als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting dr. 

Aletta Jacobs College tot aan een totale zittingsduur van maximaal 8 jaar.  

2. Benoemen van de heer A. Verhoog als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting dr. Aletta 
Jacobs College tot aan een totale zittingsduur van maximaal 8 jaar. 

 

 

2. Inleiding 
Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Hoogezand. Deze 
school biedt praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. In het schooljaar 2017-2018 telt de school 
1461 leerlingen. In 2010 is het dr. Aletta Jacobs College verzelfstandigd en is een stichting 

geworden met een Raad van Toezicht. 

Ook als de gemeenteraad het openbaar onderwijs heeft verzelfstandigd, blijft de grondwettelijke 
zorgplicht bestaan om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners. De 
gemeenteraad houdt extern toezicht op het openbaar onderwijs dat gevestigd is in haar gemeente. 
In artikel 42b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staan de taken en bevoegdheden van de 
gemeenteraad als externe toezichthouder. De taken en bevoegdheden zijn verder uitgewerkt in de 
Statuten van het dr. Aletta Jacobs College. 

De gemeente heeft op 21 december jl. een brief ontvangen van de bestuurder van het dr. Aletta 
Jacobs College, namens de voorzitter van de Raad van Toezicht, om twee nieuwe leden te 
benoemen in verband met het vertrek van twee andere leden. Volgens de Statuten gaat de 

benoeming op basis van een bindende voordracht van de Raad van Toezicht.   
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3. Publiekssamenvatting 
Het dr. Aletta Jacobs College is een Stichting met een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht 
bestaat uit 7 leden. Wegens het vertrek van 2 leden zijn vacatures ontstaan. Er zijn inmiddels twee 
nieuwe leden geworven. Deze worden via dit voorstel benoemd als lid van de Raad van Toezicht. 
De Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Statuten van het dr. Aletta Jacobs College bepalen 
namelijk dat de gemeenteraad nieuwe leden benoemd en wel voor een periode van maximaal 8 

jaar.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 
De raad is op grond van artikel 42b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Statuten van het 
dr. Aletta Jacobs College bevoegd om leden van de Raad van Toezicht van het dr. Aletta Jacobs 

College op bindende voordracht te benoemen.  

 

5. Beoogd effect 
Optimaal intern toezicht op het dr. Aletta Jacobs College rekening houdend met de belangen van 

de school en de samenleving.  

 

6. Historische context 
De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft op 6 november 2017 ontslag verleend aan twee 
leden van de Raad van Toezicht. Dit betekent dat de Raad van Toezicht twee vacatures had. De 
Raad van Toezicht heeft conform hun huishoudelijke reglement een werving- en selectie proces 

doorlopen waaruit twee geschikte kandidaten naar voren zijn gekomen.  

 

7. Argumenten 
Er is een voltallige Raad van Toezicht voor de Stichting dr. Aletta Jacobs College bestaande uit 7 

leden waardoor het interne toezicht kan plaatsvinden.  

In de Statuten is vastgelegd dat 3 leden van de Raad van Toezicht afkomstig zijn van de geleding 
centrale ouderraad en  1 lid is afkomstig van de geleding Medezeggenschapsraad.  Vanuit de 
geleding van de centrale ouderraad waren twee vacatures ontstaan. De te benoemen aspirant-
leden zijn ook voorgedragen door de centrale ouderraad.  

Bij deze benoeming op (bindende) voordracht is de keuze beperkt tot vóór of tegen benoeming van 
de voorgedragen personen  stemmen. Bij een benoeming op aanbeveling zijn ook anderen dan de 

aanbevolen personen benoembaar.  
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8. Kanttekeningen en risico’s 
Dit is niet van toepassing.  

 

9. Financiële paragraaf 
Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. De honorering van de leden van de Raad van 
Toezicht valt onder de begroting van het dr. Aletta Jacobs College. Bij de vaststelling van de 
hoogte van de honorering houdt de Raad van Toezicht vast aan de code goed onderwijsbestuur van 

de VO-raad. Jaarlijks verantwoordt de Raad van Toezicht hun honorering in de jaarrekening.  

 

 

10. Communicatie 
Nadat de raad een besluit heeft genomen over dit voorstel zullen de bestuurder van het dr. Aletta 
Jacobs College en de nieuwe leden een brief ontvangen van de gemeente Midden-Groningen waarin 

zij geïnformeerd worden over het besluit.  

 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 
Het raadsvoorstel is juridisch getoetst en voldoet aan de Wet op het Voortgezet Onderwijs en is in 
overeenstemming met de Statuten van het dr. Aletta Jacobs College. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: ‘brief van het dr. Aletta Jacobs met het verzoek om de leden te benoemen’ 

Bijlage 2: ‘Statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobs College’ 

Bijlage 3: ‘Curriculum Vitae van de heer B. Vastenburg’: besloten publicatie (alleen voor 

raadsleden) in verband met privacy betrokkene 

Bijlage 4: ‘Curriculum Vitae van de heer A. Verhoog’: besloten publicatie (alleen voor raadsleden) 

in verband met privacy betrokkene 


