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Onderwerp
Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)

Steenbergen; 22 januari 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Stichting Samen Onderwijs Maken (hierna: Stichting SOM) is de stichting voor openbaar onderwijs in 
de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht. Vorig jaar hebben de 
gemeenteraden van deze vier gemeenten ingestemd met de wijziging van het bestuursmodel van 
Stichting SOM, overeenkomstig artikel 48 lid 7 van de Wet op het primair onderwijs. De genoemde 
wijziging heeft betrekking op het overgaan naar een bestuurlijke inrichting, overeenkomstig een 
college van bestuur en een Raad van toezicht (hierna: RvT).

Op 7 december 2018 heeft gemeente Steenbergen een brief ontvangen van Stichting SOM, waarin 
de voordracht wordt gedaan voor het benoemen van vijf leden voor de nieuwe Raad van Toezicht 
van Stichting SOM. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 48, lid 12 sub b, van de Wet op het 
primair onderwijs. Uw raad wordt gevraagd om over deze voordracht te besluiten.

2. Achtergrond
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting SOM heeft op 11 juli 2017 een 
positief advies uitgebracht ten aanzien van de wijziging van de bestuurlijke organisatie en ten 
aanzien van het voorgelegde profiel voor de leden van de RvT.

Begin 2018 hebben de gemeenteraden van alle vier betrokken gemeenten positief besloten ten 
aanzien van de wijziging van de bestuurlijke organisatie van Stichting SOM. Vos/ABB is daarop aan 
de slag gegaan met het wervings- en selectieproces van kandidaat-leden RvT. De werving- en 
selectie heeft plaatsgevonden in de periode augustus 2018 tot en met november 2018.
De benoemingsadviescommissie bestond uit een afvaardiging van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, een onafhankelijk voorzitter, en een extern procesbegeleider. De heer C. 
Zijlmans, voormalig wethouder van de gemeente Steenbergen, fungeerde als onafhankelijk 
voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De huidige algemeen directeur/bestuurder van de 
stichting fungeerde als adviseur van de benoemingsadviescommissie.
Het profiel voor de leden van de raad van toezicht vormde het uitgangspunt voor de selectie van de 
kandidaten. Op grond van het bepaalde in artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het primair 
onderwijs, zijn twee leden voorgedragen op bindende voordracht van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.

3. Overwegingen
3.1
De voorgedragen RvT voldoet aan de vastgestelde profielschets.
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In het profiel van de RvT is een evenwichtige samenstelling van de RvT beschreven waarin in 
ieder geval de volgende invalshoeken van belang zijn: Onderwijs, Jeugd en Zorg, Bestuur en 
Overheid en Bedrijfsleven. De voorgedragen RvT is een samenstelling van de eerdergenoemde 
invalshoeken. De invalshoek Bestuur en Overheid is aangedragen in opdracht van de gemeenten 
om te garanderen dat er in de RvT leden zitten met affiniteit voor openbaar bestuur. De invalshoek 
Bestuur en Overheid is het meest vertegenwoordigd in de voorgedragen RvT en daarmee voldoet de 
RvT aan de invalshoek die door de gemeenten is aangedragen.

De leden voor de Raad van Toezicht van Stichting SOM die worden voorgedragen zijn:
Mw. A. de Wit - voordracht GMR;
Mw. L van Mijnsbergen - groot netwerk in de regio Zeeland;
Dhr. M. van Genderen - voordracht GMR;
Dhr. E. Sahin - ervaring als raadslid in Bergen op Zoom;
Dhr. L. Dingemanse - reeds bestuurslid van Stichting SOM.

De benoemingsadviescommissie is unaniem tot haar voordracht gekomen. Het huidige algemeen 
bestuur stemt in met de voordracht van de benoemingsadviescommissie voor de leden van de RvT 
van Stichting SOM. De curricula vitae (CV's) van deze beoogde leden RvT worden via de griffie ter 
beschikking gesteld aan uw raad.

3.2
Bij het benoemen van de RvT dient uw raad een aantal wettelijke voordrachtsrechten in te acht 
nemen. Zo heeft de wetgever bepaald dat:
- de ouders van de leerlingen het recht hebben om een bindende voordracht te doen voor ten 
minste een derde en ten hoogste de helft van het aantal leden van de RvT;
- de medezeggenschapsraad in de gelegenheid moet worden gesteld een bindende voordracht 
te doen voor één lid van de RvT;
- dat de RvT zijn taak onafhankelijk moet kunnen uitoefenen;
- de profielen voor de leden van de RvT openbaar gemaakt moeten worden.
Bovenstaande rechten zijn in acht genomen tijdens het wervings- en selectieproces in 2018.

3.3
Met de invoering van een bestuursmodel met een RvT vervalt weliswaar het gemeentelijk toezicht 
op de financiële stukken (zoals de goedkeuring van de begroting en de instemming van de 
jaarrekening), de wettelijke zorgplicht van gemeente blijft echter van kracht. Ook als het 
stichtingsbestuur financieel wanbeheer zou voeren.
Om die reden is in artikel 25 lid 4 van de nieuwe statuten vastgelegd: De raad kan na overleg met het 
bestuur te allen tijde de stichting ontbinden, indien sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het 
bestuur of functioneren in strijd met de wet.

3.4
Ook de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht zijn gevraagd om een 
besluit te nemen over de benoeming van de RvT-leden van Stichting SOM. Het proces van de 
ingezette bestuurlijke wijziging is pas voltooid als alle vier gemeenten unaniem positief besluiten 
over de voordracht en de vijf RvT-leden benoemen.

4. Middelen
De benoeming van de voorgedragen kandidaten als leden van de Raad van Toezicht van Stichting 
SOM, heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen.

5. Risico's
De risico's van benoeming van de RvT zelf zijn laag; er is statutair vastgelegd dat de raad kan 
ingrijpen bij wanbestuur.
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Het niet overgaan tot benoeming van RvT-leden leidt er toe dat er vooralsnog geen RvT kan 
functioneren en de gemeenteraden verantwoordelijk zijn/blijven als toezichthoudend orgaan van 
Stichting SOM. Dit staat haaks op de eerder ingezette bestuurswijziging waarmee uw raad heeft 
ingestemd.

Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. De CV's van voorgedragen 
kandidaten worden tijdelijk ter inzage bij de griffie beschikbaar gesteld aan de raadsleden.

Om de voortgang van het openbaar onderwijs voldoende te borgen, wordt in principe twee 
maal per jaar (begroting en jaarrekening) een overleg ingepland met de afstemmingsgroep, 
bestaande uit de wethouders van de vier gemeenten, de beleidsmedewerkers en de 
bestuursmanager van SOM. Dit overleg is geformaliseerd door middel van een convenant. Dit 
convenant biedt gemeente de mogelijkheid om invulling te blijven geven aan de wettelijke 
zorgplicht inzake primair openbaar onderwijs.

Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden worden zowel het bestuur van Stichting SOM per brief 
geïnformeerd, als ook de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht.

7. Voorstel
Uw gemeenteraad wordt gevraagd om, onder voorbehoud van benoeming door de gemeenteraden 
van Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht, de voordracht over te nemen en over te gaan 
tot benoeming van de voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht van Stichting SOM.

6. Communicatie/Aanpak

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

R.P, van den Bngh, RA
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