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Samenvatting
In het bestuur van Stichting Florente Basisscholen zijn vacatures ontstaan. Stichting 
Florente Basisscholen heeft de gemeente op de hoogte gesteld van de benoemingen van 
twee nieuwe leden van het algemeen bestuur. De gemeenteraad oefent conform de Wet op 
het primair onderwijs het wettelijk toezicht uit op een samenwerkingsstichting voor 
openbaar en bijzonder onderwijs. De benoemingen worden in het kader van haar 
toezichthoudende bevoegdheid ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.  

Wat is de juridische grondslag?
De gemeenteraad oefent conform de Wet op het primair onderwijs het wettelijk toezicht 
uit op een samenwerkingsstichting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De wet schrijft 
niet voor dat bestuursleden door de gemeente worden benoemd. Artikel 17 van de Wet 
op het primair onderwijs bepaalt wel dat in de statuten van een samenwerkingsstichting 
moet worden vastgelegd hoe de benoeming van bestuursleden wordt geregeld. De 
gemeenteraad heeft als uitwerking daarvan in de statuten van Florente daartoe onder 
andere de toezichthoudende bevoegdheid opgenomen de benoeming van de leden van 
het algemeen bestuur goed te keuren. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Stichting Florente heeft in onze gemeente één basisschool voor openbaar onderwijs, 
namelijk de Grote Beer in Duivendrecht en heeft, vanuit haar wettelijke verplichting om 
te voorzien in voldoende openbaar onderwijs, toezichthoudende bevoegdheden. Een van 
die bevoegdheden betreft het goedkeuren van benoemingen van nieuwe leden van het 
algemeen bestuur van Florente.

Waarom dit raadsvoorstel?
In verband met het aftreden van twee leden van het algemeen bestuur zijn er vacatures 
ontstaan voor twee nieuwe leden van het algemeen bestuur van Stichting Florente 
Basisscholen. Binnen het algemeen bestuur dient één lid op bindende voordracht van de 
GMR te worden benoemd. Stichting Florente Basisscholen heeft beide vacatures vervuld, 
waarvan één op bindende voordracht van de GMR. Stichting Florente Bassischolen heeft 
de gemeente op de hoogte gesteld van de benoeming van de heer Leo van Loenen als lid 
van het algemeen bestuur op bindende voordracht van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) en de heer Tom Voeten als lid van het algemeen bestuur. 
Als gevolg hiervan wordt op dit punt voldaan aan de statuten zoals deze ten tijde van de 
fusie van Stichting OOP en Stichting Spirit Basisscholen zijn vastgelegd. Zoals blijkt uit 
bijgevoegde curricula vitae (bijlage 1 en 2) beschikken de heer Voeten en de heer Van 
Loenen over ruime kennis en ervaring om de rol van intern toezichthouder binnen een 
samenwerkingsstichting te vervullen.   

Wat gaan we doen?
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Geadviseerd wordt om de benoemingen van de nieuwe leden van het algemeen bestuur 
van Stichting Florente Basisscholen goed te keuren.

Wat is het maatschappelijke effect?
N.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
In de statuten van Stichting Florente Basisscholen zijn richtlijnen opgenomen voor de 
samenstelling van het algemeen bestuur. In artikel 9 lid 2 van de statuten is hierover het 
volgende opgenomen:

Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. De 
leden dienen bij voorkeur ouders van leerlingen te zijn die één van de scholen die van de 
stichting uitgaan bezoeken, waarbij tevens moet worden getracht het bestuur zodanig 
samen te stellen dat de plaatsen waar de stichting scholen heeft, zo veel mogelijk zijn 
vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat 
tenminste twee leden van het algemeen bestuur een binding hebben met één van de 
openbare scholen van de stichting. Eén van de leden van het toezichthoudende deel van 
het bestuur wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.

Eerder heeft het lid dat op bindende voordracht van de GMR is benoemd het bestuur 
vrijwillig verlaten. Er was enige tijd geen lid van het algemeen bestuur meer dat is 
benoemd op bindende voordracht van de GMR doordat tijdens de coronacrisis de 
prioriteiten bij andere onderwerpen hebben gelegen. Met de benoeming van de heer Leo 
van Loenen wordt opnieuw voldaan aan de in de statuten opgenomen richtlijn voor 
benoeming op bindende voordracht door de GMR. In afwijking van de richtlijnen zijn 
beide nieuwe bestuursleden echter geen ouder op één van de scholen van Stichting 
Florente Basisscholen. Binnen de huidige samenstelling van het bestuur zijn twee 
bestuursleden als ouder verbonden aan één van de scholen van Stichting Florente 
Basisscholen, daarmee zijn de ouders van zowel openbaar als bijzonder onderwijs in het 
bestuur vertegenwoordigd.

Ondanks het feit dat met de huidige voordracht wordt afgeweken van de in de statuten 
opgenomen voorkeur voor benoeming van ouders van één van de scholen vallend onder 
Florente als bestuurslid, wordt gezien de kennis en expertise van beide bestuursleden ten 
aanzien van het (openbaar) onderwijs voorgesteld de benoemingen goed te keuren.

Wat hebben we hiervoor nodig?
N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Stichting Florente wordt op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeenteraad. 

Wat is het vervolg?
Wanneer er opnieuw vacatures ontstaan voor nieuwe leden van het algemeen bestuur 
van Stichting Florente Basisscholen en deze vervuld zijn, worden deze opnieuw ter 
goedkeuring voorgelegd. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Stichting Florente houdt de portefeuillehouder en de gemeenteraad op de hoogte van 
wisselingen binnen het algemeen bestuur. 
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