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Onderwerp:

Benoeming bestuursleden Stichting
Samenwerkingsschool Yn de mande

Agendapunt 10

Schiermonnikoog, 6 december 2012

Aan de Gemeenteraad
Per 1 augustus 2009 is het bijzonder basis onderwijs op Schiermonnikoog uitgebreid met openbaar
onderwijs en sindsdien is de Vereniging PCBO het schoolbestuur voor deze school. Daaraan ging een
statutenwijziging vooraf en zijn er bestuursleden benoemd die het openbaar basisonderwijs
vertegenwoordigen. Daarbij is afgesproken dat er zodra dat mogelijk is een formele
samenwerkingsschool wordt gevormd met een stichtingsbestuur als interne toezichthouder en twee
externe toezichthouders, namelijk de gemeenteraad en de vereniging PCBO.
Op 19 juni 2012 besloot u met enkele wijzigingen in te stemmen met de ontwerpstatuten van de
stichting Samenwerkingsschool Yn de mande en u besloot ook de voordracht van de
benoemingsadviescommissie en het college van B&W tot benoeming van twee bestuursleden voor de
Stichting Samenwerkingsschool Schiermonnikoog af te wachten.
In de periode daarna is er, zoals noodzakelijk en afgesproken, vanuit het schoolbestuur, de Vereniging
PCBO, een werving- en selectieprocedure gestart. Zo is er een profielschets opgesteld, gepubliceerd
en is er conform de afspraken een benoemingsadviescommissie ingericht. In de
benoemingsadviescommissie werd het openbaar onderwijs vertegenwoordigd.
Uw rol in de nieuwe situatie als extern toezichthouder bestaat uit de volgende taken:
-benoeming bestuursleden
-instemming ten aanzien van opheffing van de school, bestuurlijke overdracht, fusie en
statutenwijziging.
Daarnaast moet de stichting zich aan u verantwoorden en kunnen er door uw raad maatregelen
getroffen worden bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet voor zover het
gaat om openbaar onderwijs.
Het college heeft conform de statuten de taak om twee bestuursleden ter benoeming voor te dragen
aan de gemeenteraad op advies van de benoemingsadviescommissie. Vastgesteld kan worden dat
het gelukt is vier gekwalificeerde leden te vinden voor het stichtingsbestuur. Twee andere kandidaten
worden benoemd door de Vereniging PCBO Schiermonnikoog. De vereniging en het college zijn
content met de wijze waarop voorzien kan worden in de vacatures en hebben er gelet op de
competenties van de kandidaten in relatie tot de functie eisen alle vertrouwen in dat deze mensen
hun werkzaamheden als intern toezichthouder op een goede wijze kunnen vervullen.
Het college stelt daarom nu voor de heren B. Boon en J. Veenstra als leden van het Stichtingsbestuur
van samenwerkingsschool Yn de mande te benoemen. Na benoeming van de vier leden zal de
stichtingsakte passeren, zullen de leden een onderlinge taakverdeling maken en zal het bestuur
geïntroduceerd worden.
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