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Benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs 
(OVO)

Voorgesteld besluit
1. Mevrouw M. van de Merbel, op voordracht van de GMR en raad van toezicht van Stichting OVO, te 
benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting OVO.
2. De heer A. Faro, op voordracht van de GMR en raad van toezicht van Stichting OVO, te 
benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting OVO.

Inhoud
Inleiding
Op 19 september ontvingen wij een brief van Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (OVO) met een 
voordracht voor twee nieuwe leden in hun raad van toezicht. Het betreft een voordracht van mevrouw 
Van de Merbel en de heer Faro. Voorgesteld wordt om hen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 
2019 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting OVO.

Hiermee worden twee vacatures opgevuld:
Mevrouw Van de Merbel komt in de plaats van mevrouw Kraaijeveld-Tromp. De heer Faro neemt de 
plaats van mevrouw Van der Lans over.

Beoogd effect
Het doel is invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad met betrekking tot 
het toezicht op het openbaar onderwijs onder meer door het benoemen van leden van de raad van 
toezicht van de Stichting OVO.

Argumenten
1.1 Mevrouw van de Merbel en de heer Faro voldoen aan de profielschets
Beiden hebben diverse bestuursfuncties / openbare functies vervuld. Daarnaast is de raad van 
toezicht van mening dat zij goed passen in de profiefschets. Bij de voordracht zijn beide CV's ter 
vertrouwelijke kennisneming toegevoegd.

1.2 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting OVO heeft positief geadviseerd
De voordracht tot benoeming behoeft vooraf advies van de medezeggenschapsraad.

1.3 De benoemding van de voorgedragen leden van de raad van toezicht is afgestemd met de 
gemeente Gorinchem
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De benoeming van een lid van de raad van toezicht is bestemd voor het openbaar verenigd onderwijs 
in twee gemeenten. Om deze reden vindt zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau (wethouder 
onderwijs) overleg plaats met de gemeente Gorinchem, om te komen tot onderling gecoördineerde 
standpuntbepaling richting de Stichting OVO.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het raadsbesluit tot benoeming en het bijbehorende 
raadsvoorstel aan de Stichting OVO worden verzonden, die op hun beurt mevrouw Van de Merbel en 
de heer Faro informeren.

Vervolg
Zie communicatie.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Brief Stichting OVO voordracht nieuwe rvt-leden.pdf 
2. CV de heer Faro.pdf 
3. CV mevrouw Van de Merbel.pdf 


