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1. Voorstel 

1. Mevrouw Bettina de Jong per direct benoemen als lid van de Raad van Toezicht van 

stichting OPOS voor de periode tot aan de opheffing van Stichting OPOS, vermoedelijk 1 

augustus 2020. 

2. De heer Max Becherer per direct benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting 

OPOS voor de periode tot aan de opheffing van Stichting OPOS, vermoedelijk 1 augustus 

2020. 

 

2. Inleiding 

De raad van Toezicht van OPOS bestaat nu nog uit één persoon, de eerder door uw raad benoemde 

heer Chris Mulder. Om de Raad van Toezicht voor de komende periode op een minimale sterkte te 

brengen zijn er 2 extra leden geworven.    

 

3. Publiekssamenvatting 

Met dit besluit worden twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting OPOS benoemd.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is bevoegd leden van de raad van Toezicht van het Openbaar basisonderwijs te 

(her)benoemen conform de statuten Stichting OPOS. 

 

5. Beoogd effect 

Naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo. 

Historische context  

Na het vertrek van de vorige raad van Toezicht van Stichting OPOS, in maart van dit jaar, is er 
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voorzien in een kwartiermaker voor een nieuwe Raad van Toezicht, de heer C. Mulder. De heer 

Mulder is in mei door uw raad benoemd.   

De heer Mulder heeft in overleg met de bestuurder 2 extra leden geworven. 

De benoeming van de leden zal van tijdelijke aard zijn zoals bekend is wordt er gewerkt aan de 

overdracht van de scholen naar een andere stichting.  

 

6. Argumenten 

 We voeren hiermee de afspraken uit zoals vastgelegd in de statuten Stichting OPOS.  

 De benoeming is wenselijk omdat de RvT met één lid te kwetsbaar is. Bovendien zit OPOS 

midden in een traject van overdracht van haar scholen naar andere Stichtingen. Dit vraagt ook 

de nodige inzet van een Raad van Toezicht.  

 Benoeming van mevrouw De Jong vindt plaats op bindende voordracht van de Oudergeleding 

van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij beschikt over ruime ervaring als 

toezichthouder en bestuurder in diverse sectoren. Zij staat voor het belang om ook in de 

toekomst goed onderwijs aan te bieden in de regio. 

 Benoeming van de heer Becherer vindt plaats op bindende voordracht van de 

personeelsgeleding van de GMR. De heer Becherer beschikt over zeer ruime bestuurlijke en 

toezichthoudende ervaring in verschillende sectoren. Met zijn financieel-economische 

achtergrond kan hij een bijdrage leveren aan het traject van bestuursoverdracht van de OPOS-

scholen en de daarmee gepaard gaande overdracht van middelen. 

 De GMR heeft ingestemd met deze voordracht en een GMR-afvaardiging maakte -evenals een 

vertegenwoordiging vanuit het directieberaad- onderdeel uit van de 

benoemingsadvisecommissie. 

 

7. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.  

8. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

9. Communicatie 

De voorzitter van de RvT van OPOS informeren over het besluit van de raad.   

 

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 
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