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1. Voorstel 

1. Mevrouw Mariet Thalens herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep 

OPRON.  

2. Mevrouw Mariette de Visser herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van 

Scholengroep OPRON. 

3. De heer Rob Schuur herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep 

OPRON. 

 

2. Inleiding 

Scholengroep OPRON verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Stadskanaal, 

Veendam en Midden-Groningen. De (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht van 

verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs is op grond van artikel 48 van de 

Wet op het primair onderwijs een verantwoordelijkheid van de betrokken gemeenteraden. In de 

door uw raad vastgestelde statuten van de Scholengroep is de procedure voor werving en 

voordracht van de leden van de Raad van Toezicht opgenomen. 

Statutair gezien bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Op 

dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen, van wie drie personen aftredend zijn 

per 1 oktober 2019. Er bestaat een mogelijkheid tot directe herbenoeming, zij het met instemming 

van uw raad. 

Per brief van 3 juli 2019 verzoekt Scholengroep OPRON ons college uw raad voor te stellen de drie 

aftredede leden, te weten de heer Schuur en de dames De Visser en Thalens, te herbenoemen voor 

een periode van vier jaren, met inachtneming van de door de gemeenteraad vastgestelde 

Basisprofielschets van de Raad van Toezicht. Wij stellen u voor in te stemmen met dit verzoek. 
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3. Publiekssamenvatting 

Met dit besluit worden er 3 leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON herbenoemd.   

 

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 van Scholengroep OPRON. 

 

5. Beoogd effect 
Naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo te weten het effectief in 

stand houden van een genoegzaam aantal wezenlijk openbare basisscholen.   

 

6. Historische context 

Zie inleiding. 

7. Argumenten 

De voordracht is conform de vastgestelde procedure tot stand gekomen. 

In artikel 11 van de statuten van Scholengroep OPRON is de benoeming van de leden van de Raad 

van Toezicht uitgewerkt. Voorwaarde voor benoeming en herbenoeming van leden is dat gebruik 

gemaakt wordt van het Basisprofiel, zoals dat door uw raad is vastgesteld (bijlage 2). De leden 

voldoen hieraan. Tevens dient te worden voldaan aan de bindende voordracht van 

(oudergeledingen van de) GMR. Bij de initiële benoeming van de drie te herbenoemen leden is aan 

deze procedure voldaan.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

10. Communicatie 

De Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON wordt door ons college op de hoogte gesteld van uw 

besluit. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Dit voorstel is middels de voorportaalfunctie van Stadskanaal afgestemd met de mede-betrokken 

gemeenten Veendam en Midden-Groningen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: Basisprofielschets van de Raad van Toezicht. 

Bijlage 2: Besluitenlijst Raad van Toezicht Scholengroep OPRON d.d. 12 juni 2019 

Bijlage 3: Concept raadsbesluit 

Bijlage 4: Brief aan Raad van Toezicht van OPRON over gemeenteraadsbesluit 

 
 

 


