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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en 

Heuvelland ‘Wereldkidz’ met terugwerkende kracht:
    - Mevrouw O. Kramers per 2 oktober 2019 voor een periode van vier jaren;
    - De heer J. Kreijkamp per 1 augustus 2020 voor een periode van vier jaren;
    - De heer drs. M.J.M van Leeuwen per 1 augustus 2020 voor een periode van vier jaren 
2. In te stemmen met de opgestelde profielschets, conform het bijgaande verzoek van het College 

van Bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland ‘Wereldkidz’. 

Samenvatting

De voorzitter van het college van bestuur van Wereldkidz heeft bij brief van 10 juli 2020 gevraagd om 
drie leden van de Raad van Toezicht (hierna RvT) te benoemen;
- mevrouw O. Kramers per 2 oktober 2019 voor een periode van vier jaren;
- de heer J. Kreijkamp per 1 augustus 2020 voor een periode van vier jaren;
- de heer drs. M.J.M van Leeuwen per1 augustus 2020 voor een periode van vier jaren 
Met de benoeming door de gemeenteraad krijgt de RvT een volwaardige bezetting conform de 
statuten.

Rolverdeling schoolbestuur en Gemeente 
Het bestuur van het openbaar onderwijs is verzelfstandigd en wordt verzorgd door een stichting die 
openbare scholen in de regio in stand houdt. Het omvat het openbaar onderwijs in de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Zeist en Stichtse Vecht. Voor toezicht op de 
stichting is statutair gekozen voor een intern toezichthoudend orgaan: de RvT van de stichting. 
Bijgevolg behoort het goedkeuren van de leden van het College van Bestuur tot de 
verantwoordelijkheid van RvT.
De benoeming van de leden van de RvT en de goedkeuring van de statutenwijzigingen van de 
stichting (laatstelijk gewijzigd op 19 september 2019) zijn nog wel voorbehouden aan uw raad.
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Bijlagen
1.Brief Wereldkidz 10 juli 2020

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Met een volwaardige Raad van Toezicht wordt een goed toezicht op de stichting gewaarborgd.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Wet op het primair onderwijs.
Argumenten

1.1.Bevoegdheden in het kader van het toezicht op het openbaar onderwijs kunenn niet worden 
gedelegeerd.
Op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) verzet de aard van de 
bevoegdheid zich tegen delegatie. In artikel 48 van de Wpo zijn de taken die aan de 
gemeenteraad zijn toebedeeld expliciet benoemd, waaronder: het benoemen of herbenoemen 
van de leden van de RvT. 

1.2.De formele benoeming van de leden van Raad van Toezicht van Wereldkidz is nodig voor een 
volwaardige Raad van Toezicht.
Overeenkomstig artikel 48 Wpo is de benoeming van de leden van de RvT voorbehouden aan 
uw raad. Dit is aldus overeengekomen in artikel 12, lid 2 van de Statuten van de Stichting. 
Daarin is eveneens opgenomen dat de RvT bestaat uit minimaal vier en maximaal 6 leden. 

1.3.  De voordracht van de Raad van Toezicht voldoet aan de gestelde voorwaarden.
De werving heeft plaatsgevonden met behulp van een wervingsbureau. Vervolgens heeft een 
benoemingsadviescommissie, bestaande uit de RvT en de Gemeenschappelijke 
Meddezeggenschapsraad gesprekken gevoerd met kandidaten en daarbij beoordeeld of de 
kandidaten uit de voordracht voldoen aan de profielschets. Deze commissie heeft een 
voordracht gedaan die door de Raad van Toezicht is overgenomen. Daarmee is voldaan aan 
de statutaire bepalingen. 

1.4.Vanaf 1 april 2020 bestaat de RvT niet meer uit het voorgeschreven minimum aantal leden. 
In artikel 12, eerste lid van de Statuten is dit aantal op vier gesteld. Vanaf die datum bestaat de 
RvT uit drie bestuursleden. 
Artikel 12, lid 10 van de Statuten vermeldt over een dergelijke situatie, dat in geval van 
vacatures de RvT zijn bevoegdheden behoudt. Vervolgens blijft de verplichting gelden om 
onmiddellijk maatregelen te treffen om tot aanvulling van zijn ledental te komen. 
De vacatures hebben niet tot problemen met betrekking tot de rechtmatigheid van de 
besluitvorming geleid. 

2.1. De profielschets in enigszins gewijzigd. 
Op verzoek van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug is de profielschets voor het 
benoemen van een lid van de RvT enigszins aangepast. Conform artikel 12 lid 3 van de 
Statuten vraagt de voorzitter het advies van gemeenten ten aanzien van de profielschets. De 
gewijzigde profielschets treft u bijgevoegd aan. 

Kanttekeningen
De bovengenoemde leden zijn al toegetreden tot de RvT van Wereldkidz, waardoor de RvT al 
functioneert. Het besluit van uw raad lijkt daarmee niet meer dan een formaliteit
Communicatie
De voorzitter van het college van bestuur van Wereldkidz wordt op de hoogte gebracht van uw 
besluit. 
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Financiën, risico’s en indicatoren
Dit voorstel bevat geen financiële consequenties en risico’s. 

8 september 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
Drs. F.J. Halsema drs. A.J.H.T.H. Reinders
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