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Samenvatting
Stichting Openbaar Onderwijs Primair heeft verzocht om de zittingstermijn van de huidige
Raad van Beheer te verlengen tot de voorgenomen fusie tussen Stichting OOP en Stichting
Spirit is afgerond. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2018 zal plaatsvinden.
Voorgesteld wordt om de zittingstermijn van de huidige Raad van Beheer te verlengen tot
de fusie is gerealiseerd of duidelijk is of de fusie doorgang zal vinden.

Wat is de juridische grondslag?
De Raad van Beheer van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) kent als
bestuursmodel een Raad van Beheer en de Directeur-bestuurder is belast met het
bestuur van de stichting. Op grond van de statuten van de stichting is de gemeenteraad
op grond van haar toezichthoudende verantwoordelijkheid belast met de benoeming van
bestuursleden.
De relevante artikelen 11 en 12 van de statuten, als vastgesteld oktober 2013 vermelden
met betrekking tot het benoemen van leden van de Raad van Beheer:
Artikel 11.
1. De Raad van Beheer bestaat uit maximaal vijf (5) leden, die bij voorkeur woonachtig
zijn in het voedingsgebied van de scholen.
2. De Gemeenteraad benoemt op basis van een openbaar gemaakt profiel:
a. twee (2) leden op voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsorganen
vertegenwoordigd via de GMR;
b. drie (3) leden op voordracht van de Raad van Beheer zelf.
Tevens wordt onder dit artikel, lid 5 & 6 vermeld dat:
5. Personen in dienst van de stichting of van de Gemeente kunnen geen lid van de
Raad van Beheer zijn.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Beheer is onverenigbaar met het lidmaatschap
van de GMR en het lidmaatschap van het College of van de Gemeenteraad.
Artikel 12.
1. De leden van de Raad van Beheer worden voor vier (4) jaar benoemd. De leden
kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond, maar ten hoogste eenmaal
worden herbenoemd.
2. De Raad van Beheer stelt in haar eerste vergadering een rooster van aftreden op
dat recht doet aan de verdeling volgens het bepaalde in artikel 11 tweede lid van
deze statuten.
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3. In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt in het eerste rooster van aftreden
bepaald welke leden van de Raad van Beheer na twee (2) jaar aftreden.
4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Wat is de voorgeschiedenis?
De huidige Raad van Beheer van Stichting OOP wordt gevormd door:
- De heer W. Varkevisser - zittingstermijn loopt af op 2 oktober 2017 – vz - 2 termijn
- Mevrouw M. Bruins - zittingstermijn loopt af op 2 oktober 2017 – lid 2 termijnen
- Mevrouw K. van Noort - zittingstermijn loopt af op 1 april 2018 – GMR 2 termijnen
- De heer H. Castillion - zittingstermijn loopt af op 1 april 2020 - lid
- De heer R. Tjin-Tham-Sjin - zittingstermijn loopt af op 2 oktober 2017 – GMR/OA 1
termijn
De termijnen van drie leden zijn per 2 oktober 2017 verstreken en van een lid verstrijkt
de termijn per 1 april 2018. Drie van de leden komen niet in aanmerking voor
verlenging. De stichtingen hebben in oktober 2017 echter een fusieaanvraag ingediend
en hebben de gemeente Diemen en gemeente Ouder-Amstel verzocht om zittingstermijn
van de huidige Raad van Beheer te verlengen.
Omdat het bestuursmodel bij positief besluit over de voorgenomen fusie wijzigt, ligt het
in de rede om te wachten met het (her)benoemen van (nieuwe) leden tot de fusie een
feit is. De stichtingen verwachten dat de fusie in het voorjaar van 2018 wordt afgerond.

Waarom dit raadsvoorstel?
De termijnen van vier leden van de Raad van Beheer zijn verstreken of verstrijken op
korte termijn. Drie van de leden komen niet in aanmerking voor verlenging. De
stichtingen hebben echter een fusieaanvraag ingediend en hebben de gemeente Diemen
en gemeente Ouder-Amstel verzocht om de zittingstermijnen van de leden van de
huidige Raad van Beheer te verlengen.
Op korte termijn, naar verwachting november 2017, wordt duidelijk of de fusie van
Stichting OOP en Spirit zal plaatsvinden. Bij positief besluit wordt de fusie naar
verwachting in het voorjaar van 2018 afgerond.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om de zittingstermijn van de leden van de Raad van Beheer van
Stichting Openbaar Onderwijs Primair te verlengen totdat de fusie is gerealiseerd of
duidelijk is dat de fusie geen doorgang zal vinden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Omdat op korte termijn duidelijk wordt of de fusie doorgaat en deze bij positief besluit in
het voorjaar van 2018 wordt afgerond, ligt het in de rede om gelijktijdig met het
vaststellen van de nieuwe statuten (nieuwe) leden te (her)benoemen.
U kunt ervoor kiezen om niet in te stemmen met het verzoek van Stichting OOP. In dat
geval moeten voor een betrekkelijk korte periode nieuwe leden worden geworven. Gezien
het korte tijdsbestek is dit niet voor de hand liggend.

Pagina 2 van 3

RAADSVOORSTEL

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Stichting OOP wordt over uw besluit geïnformeerd.

Wat is het vervolg?
Indien u instemt met de verlenging van de huidige zittingstermijnen, worden nieuwe
leden voorgedragen zodra de fusie een feit is en de nieuwe statuten door u zijn
vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester,

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen
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