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(Publieks)samenvatting
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPOIJ) krijgt nieuwe statuten. Er komt een Raad
van Toezicht. De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen dienen deze leden van de
Raad van Toezicht te benoemen.
Er zijn voordrachten gedaan door de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, door de gehele medezeggenschapsraad en door de gezamenlijke directeuren.
Voorgesteld besluit
De volgende personen te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar
Primair Onderwijs IJmond:
Op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
- de heer J.E. van Dongen;
- mevrouw C. van Daal – Fischer;
Op bindende voordracht van de gehele gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
- de heer A.P.M. van Commenée;
Op voordracht van de gemeenschappelijke directeuren van de scholen van de Stichting:
- de heer J.P. van Klaveren;
- de heer B.M.F. Wolf;
- de heer L.W.M. van der Kolk
De benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van het goedkeuren en het in werking
treden van de nieuwe statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs.
Inleiding
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPOIJ) zal vanaf 1 januari 2012 nieuwe statuten
hebben. De gemeenteraden van Heemskerk en Velsen (zie bijgaand raadsbesluit van 16 juni 2011)
hebben afzonderlijk besloten om het voorstel voor de nieuwe statuten goed te keuren. De
gemeenteraad van Beverwijk zal naar verwachting in september een besluit nemen om te statuten
goed te keuren.
De raden van de drie gemeenten waarvan de openbare basisscholen door de rechtspersoon Stichting
OPOIJ worden bestuurd dienen conform de statuten van de Stichting de leden van de Raad van
Toezicht te benoemen.
De leden van de Raad van Toezicht treden aan op het moment dat de nieuwe statuten in werking
treden. Verwacht wordt dat dit 1 januari 2012 gebeurt.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het openbaar primair onderwijs wordt bestuurd door een zelfstandige stichting, waarvan de leden van
de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraden.

Kader
Wet Primair Onderwijs
Gewijzigde statuten van de OPOIJ, zie raadsbesluit gemeente Velsen van 16 juni 2011, zie bijlage
Profiel voor de leden van de Raad van Toezicht van de OPOIJ, zie bijlage.

Argumenten
De gemeenteraad dient conform de statuten van de OPOIJ leden van de Raad van Toezicht te
benoemen.
De statuten bepalen dat deze voordrachten voor een deel een bindend voordracht zijn en voor een deel
een voordracht die niet bindend is. De gemeenteraad heeft voor wat betreft de bindende voordracht
geen mogelijkheid af te wijken van de voordracht.
Indien de raad besluit een voordracht niet over te nemen dan zal de voordragende geleding van de
Stichting, in dit geval de gemeenschappelijke directeuren, gevraagd worden een nieuwe voordracht te
doen.
Bij de niet bindende voordrachten die nu gedaan worden betreft het personen die al deel uitmaken van
het bestuur van de Stichting.
Maatschappelijk draagvlak
De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op bindende voordracht van de
vertegenwoordiging van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en van
de medezeggenschapsraad van de OPOIJ.
Financiële consequenties
Niet van toepassing omdat de Stichting OPOIJ zelfstandig in zijn bestuurskosten voorziet.
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