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1. Voorstel  

De in het "Overzicht herbenoemingen"  vermelde leden van de raad van toezicht van Stichting Ultiem, voor 

de periode zoals voorgesteld in ditzelfde schema, te herbenoemen.  

 

2. Inleiding 

Op 1 januari 2018 is het openbaar onderwijs Hoogezand-Sappemeer verzelfstandigd en zijn daarmee de 

openbare scholen in de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer onderbracht in Stichting Ultiem. 

Sinds 1 januari 2020  maken OBS Driespan, OBS Oetkomst en OBS de Woldstee (voormalige OPOS 

scholen) ook onderdeel uit van Stichting Ultiem.  

  

Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs vier jaren geleden is ook de raad van toezicht 

bestaande uit vijf leden benoemd. 

• De heer J.J. Bruintjes (Voorzitter, met de portefeuille bestuur & overheid) 

• De heer R.P.S. van Rijn (Lid, met de portefeuille financiën) 

• De heer J. Smits (Lid, met de portefeuille HRM) 

• Mevrouw Y.M. Turenhout (Lid,  met de portefeuille jeugd en zorg) 

• De heer J. Vogel (Lid, met de portefeuille onderwijs) 

Op 12 oktober 2017 is door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

besloten om bovenstaande leden van de raad van toezicht conform de statuten voor vier jaren te 

benoemen, met ingang van 1 januari 2018. Dit na een uitgebreid werving- en selectieproces waarbij de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ook betrokken is geweest. 

  

Per 1 januari 2022 komt een einde aan de periode van vier jaren. Conform de statuten komen de leden 

eenmalig in aanmerking voor een herbenoeming voor een volgende periode. Om te werken aan een 

constante doorontwikkeling in de raad van toezicht is rooster van aftreden opgesteld waarbij enkele leden 

eerder dan vier jaren zullen aftreden.  
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Overzicht herbenoemingen leden RvT, functie en benoemingsduur 

Naam te herbenoemen  

RvT lid 

Functie Portefeuille 

houder 

Datum 

herbenoeming 

Datum 

aftreden 

De heer J.J. Bruintjes 

  

Voorzitter Bestuur & 

Overheid 

01-01-2022 

  

01-01-2026 

De heer R.P.S. van Rijn 

  

Lid Financiën 01-01-2022 

  

01-01-2025 

De heer J. Smits 

  

Lid 

  

HRM 01-01-2022 

  

01-01-2025 

Mevrouw Y.M. Turenhout Lid 

  

Jeugd en Zorg 01-01-2022 

  

01-01-2024 

De heer J. Vogel 

  

Lid Onderwijs 01-01-2022 

  

01-01-2026 

 

3. Publiekssamenvatting 

Stichting Ultiem een Stichting voor Openbaar Basisonderwijs met een Raad van Toezicht. Deze raad van 

toezicht bestaat uit vijf leden. De benoemingstermijn van deze leden verstrijkt per 1 januari 2022. Met dit 

besluit wordt de benoeming met een periode conform het rooster van aftreden  verlengd. 

4. Bevoegdheid van de Raad 

De gemeenteraad is conform artikel 48 lid 12 sub  b van de WPO en de statuten van Stichting Ultiem 

bevoegd tot het benoemen en herbenoemen van de leden van de raad van toezicht. 

 

5. Beoogd effect 

Borgen van  continuïteit in het integraal toezicht op het bestuur van Stichting Ultiem.  

 

6. Historische context 

Met ingang van 1 augustus 2018 is stichting Ultiem verzelfstandigd. Er zijn toen statuten vastgelegd 

waarin onder meer (her)benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht is geregeld. 

 

7. Argumenten 

• Met deze herbenoeming van de leden van de raad van toezicht is scherp integraal intern toezicht 

op het bestuur van de stichting Ultiem geborgd. De aandachtsgebieden HRM, Financiën, Jeugd & 

Zorg, Onderwijs en algemeen bestuur zijn in de raad van toezicht geborgd. Dat zorgt dat het op 

alle relevante expertisegebieden de toezichtrol vervult blijft worden en heeft de bestuurder 

vanuit de raad van toezicht een integraal klankbord en sparringpartner. 

• De leden van de raad van toezicht voldeden bij benoeming aan de opgestelde profielschets. Dat is 

nog steeds het geval. Daarnaast is geen sprake van onverenigbare belangen, zoals beschreven in 

de Code Goed bestuur van de PO-raad. Herbenoeming draagt bij aan continuïteit in de Raad van 

Toezicht. 

• Voordracht voor herbenoeming is conform de statuten van Stichting Ultiem. Een lid van de raad 

van toezicht kan eenmaal worden herbenoemd voor een volgende periode van maximaal vier 

jaren. 
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8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

 

10. Communicatie 

Stichting Ultiem wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit van de raad. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 
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A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 
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Bijlagen: 

1. Brief Stichting Ultiem, verzoek herbenoeming leden raad van toezicht. 

2. Concept raadsbesluit. 

  

  
 

 


