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Zaaknummer : 1036233  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Benoeming lid raad van toezicht Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-
Kennemerland en goedkeuring statutenwijziging. 
 
SAMENVATTING 
De gemeenteraad is, als extern toezichthouder in het kader van het in stand 
houden van het openbaar primair onderwijs bevoegd om een besluit te nemen over 
het benoemen van de leden van de raad van toezicht van Stichting openbaar 
primair onderwijs Zuid-Kennemerland en het wijzigen van statuten. De raad stemt 
in met de benoeming van het voorgedragen lid voor de raad van toezicht en de 
voorgestelde aanpassing van de statuten. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Grondwet 
Wet Primair Onderwijs  
 
BESLUIT B&W 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde benoeming van een 

lid van de raad van toezicht van Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-
Kennemerland per 1 september 2022. 

2. De raad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijziging 
van de statuten. 

3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te 
geven aan de raad (A-stuk). 

 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022 
 
besluit: 
 
1. in te stemmen met de voorgestelde benoeming per 1 september 2022 van een 

lid in de raad van toezicht van Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-
Kennemerland. 

 
2. in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten. 
 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland verzorgt (deels of 
volledig) het openbaar primair onderwijs in Bloemendaal, Haarlemmermeer, 
Heemstede en Zandvoort. Het college van bestuur van de stichting verzoekt de 
gemeenteraden in te stemmen met: 

• de benoeming van een nieuw voorgedragen lid in de raad van toezicht; 
• een wijziging van de statuten van de stichting. 

 
 
MOTIVERING 
Sinds 2005 is het openbaar onderwijs in Heemstede verzelfstandigd. Het bestuur 
van de Voorwegschool en de Crayenesterschool is overgedragen aan Stichting 
openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland (hierna Stopoz). De stichting heeft 
een rechtstreekse financiële relatie met het rijk en maakt geen deel uit van de 
financiële huishouding van de gemeente.  
 
Hoewel het openbaar onderwijs op afstand is gezet, hebben de raden van de 
gemeenten met scholen die onderdeel zijn van de stichting, bepaalde 
bevoegdheden. Deze bevoegdheden vloeien voort uit de grondwettelijke taak die 
de gemeente heeft om zorg te dragen voor openbaar onderwijs.  
 
In de statuten van de stichting is daarom opgenomen dat voor het wijzigen van 
statuten en de benoeming van leden van de raad van toezicht instemming nodig is 
van de raden van de betrokken gemeenten. 
 
Benoemingsvoorstel raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal vijf leden. Voor de 
werving van leden van de raad is een functieprofiel opgesteld. Het profiel voor de 
huidige vacature is: bestuurlijke ervaring, affiniteit met onderwijsinnovatie en 
digitalisering. Voor de werving en selectie van kandidaten is een 
benoemingsadviescommissie ingesteld die bestaat uit twee leden van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en twee leden van de raad van 
toezicht. De voordracht is unaniem.   
 
Het college van bestuur heeft met de aanstelling van dit nieuwe lid van de raad van 
toezicht alle 5 posities ingevuld en verwacht dat Stopoz daarmee zal beschikken 
over een deskundige raad van toezicht die kan bogen op ruime ervaring, 
deskundigheid en betrokkenheid.  
 
Wijziging statuten 
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. 
Stopoz heeft de statuten laten toetsen aan deze wet en komt tot de conclusie dat 
het wenselijk is de statuten op twee onderdelen te wijzigen. 
 
Artikel 4: Doel 
Was: Het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als 

bedoeld in artikel 46 van de WPO. 
Wordt: Het doen geven en bevorderen van primair onderwijs in de zin van de 

WPO en/of andere onderwijswetten. 
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Artikel 7, lid 5 sub a: College van bestuur, taak en bevoegdheden 
Was: Het college van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad van 

toezicht nodig voor het nemen van besluiten over het verrichten van 
handelingen waarbij een direct of indirect tegenstrijdig belang bestaat 
tussen het lid van het college van bestuur en de stichting. 

Wordt: Vervalt. In de wet is geregeld dat de raad van toezicht bij een tegenstrijdig 
belang van het college van bestuur de besluitvorming zal overnemen. 

 
De raad van toezicht heeft in haar vergadering van 2 maart 2022 goedkeuring 
verleend aan het college van bestuur om de statuten op de genoemde onderdelen 
te wijzigen.  
 
Er is geen reden gemeentelijke goedkeuring aan het benoemingsvoorstel en het 
verzoek tot wijziging van de statuten te onthouden. 
 
 
BIJLAGEN 
1. Brief Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland 25-03-2022 
2. Brief Stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland 22-04-2022 
 


