
1/2

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Raadsvoorstel
Zaaknummer: 2022-0181462 Vergadering van 15 december 2022

Gemeente Hardinxveld-Giessendam - 
Hardinxveld-Giessendam

Auteur: Désiree Capiteijns-Verstraeten
dw.capiteijns-verstraeten@hardinxveld-

giessendam.nl

Benoemen leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs

Voorgesteld besluit

1. Met terugwerkende kracht, per 1 oktober 2022, de volgende leden in de Raad van Toezicht (RvT) 
bij de Stichting OVO te benoemen:
a) Mevrouw W. Dicke 
b) De heer R. Elouachoun 

Inhoud
Inleiding
In de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (OVO) zijn twee 
vacatures ontstaan. Vanuit het schoolbestuur is gevraagd om in te stemmen met het benoemen van 
twee voorgedragen kandidaten. Gelet op artikel 11 lid 2 van de OVO-statuten vergt deze benoeming 
een besluit van de gemeenteraad. Het Curriculum Vitae van deze te benoemen leden ligt bij de griffie 
ter inzage.

Beoogd effect
Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad door middel van het toezicht vanuit 
de gemeente op het openbaar onderwijs. Dit uit zich onder meer in het benoemen van leden van de 
RvT. 

Argumenten
1.1 Mutatie leden Raad van Toezicht (RvT)
Een voltallige RvT is van belang om de toezichthoudende rol op de stichting OVO uit te kunnen 
voeren. De leden van de RvT houden ieder vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid en 
relevante expertise toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het functioneren van het college 
van bestuur en op de ontwikkelingen binnen de scholen en de stichting OVO. De twee nieuwe leden 
worden met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 benoemd. Dit vanwege het feit dat de 
afzonderlijke interne besluitvormingsprocessen binnen de gemeente en die van de stichting OVO niet 
gelijktijdig in tijd met elkaar overlapten.

1.2 Voordracht door gemeenschappelijke medezeggenschapsraden 
De beoogde kandidaten zijn voorgedragen door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden 
(GMR’en) en heeft de goedkeuring van de RvT en de huidige interim bestuurder. Op basis van artikel 
11 lid 1 van de OVO-statuten bestaat de RvT uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Na 
besluitvorming door de gemeenteraad bestaat de RvT uit de volgende personen: 1) De heer M.A.T. 
van de Laar, 2) De heer A.P. Faro, 3) Mevrouw M.J. van de Merbel, 4) Mevrouw W. Dicke, 5) De heer 
R. Elouachoun. De RvT zal uit eigen geleding een interim-voorzitter aanstellen.
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Kanttekeningen
1.1 Ontwikkelingen RvT en statuten stichting OVO
Vanaf 1 januari 2023 ontstaat opnieuw een vacature binnen de RvT, omdat het lidmaatschap van 
mevrouw P. Brik -Wolffs stopt. De stichting OVO zal de komende periode benutten om een geschikte 
kandidaat te vinden voor het voorzitterschap. Binnen de geledingen van de RvT wordt deze vacature 
tijdelijk opgelost door middel van het aanstellen van een interim-voorzitter. Mocht een nieuwe 
kandidaat bekend zijn dan vergt dit opnieuw een instemmingsbesluit door uw raad (2023).

1.2 Statutenwijziging volgt in 2023
Daarnaast speelt de ontwikkeling dat de stichting OVO voornemens is om in 2023 de statuten te 
wijzigen als gevolg van de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR). Ook dit vergt een 
instemmingsbesluit door uw raad (2023).

Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen. 

Communicatie
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de stichting OVO schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vervolg
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de stichting OVO schriftelijk op de hoogte gesteld.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Brief voordracht leden Raad van Toezicht Stichting OVO 

 Niet digitale bijlagen
NB: De Curricula Vitae van beide kandidaten worden niet verstuurd, maar liggen bij de Griffie ter 
inzage. Dit vanwege de privacybescherming (AVG).


