
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

    Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Hans Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) 
verzoekt uw raad per 3 december 2015 de heer R. van ‘t Zelfde te benoemen tot lid van de Raad van 
Toezicht van SOVOR. Deze bevoegdheid is in de Wet op het voortgezet onderwijs voorbehouden aan 
uw raad. De heer R. van ‘t Zelfde voldoet aan de benoemingseisen die zijn gesteld in de statuten en 
het huishoudelijk reglement van de stichting. Door deze benoeming is de Raad van Toezicht van 
SOVOR weer voltallig. 
 
 
Wij stellen u voor: 
De heer R. van ‘t Zelfde met terugwerkende kracht vanaf 3 december 2015 te benoemen tot lid van de 
Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal. 
 

Aanleiding   

 Bij brief van 4 december 2015 verzoekt de Raad van Toezicht van SOVOR uw raad de heer R. van ’t 
Zelfde per 3 december 2015 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht. 

   

Kader    

Wet op het voortgezet onderwijs en Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal. 
 

Motivering / toelichting   

Op grond van artikel 42b, lid 12 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs juncto artikel 10 van de 
Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal benoemt, schorst en ontslaat 
uw raad de leden van de Raad van Toezicht van SOVOR. 
  
Bij de benoeming van leden van een raad van toezicht door de gemeenteraad moet een aantal 
wettelijke voordrachtsrechten in acht worden genomen. De Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt, 
dat ouders en personeel bindende voordrachten kunnen doen. 
De Raad van Toezicht van SOVOR bestaat uit 5 leden. Twee leden worden benoemd op voordracht 
van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, één lid op voordracht van de 
personeelsgeleiding van de medezeggenschapsraad en twee leden op voordracht van de raad van 
toezicht. 
Een en ander is verder in de statuten en het huishoudelijk reglement van SOVOR geregeld. 
 
De Raad van Toezicht van SOVOR stelt voor de heer R. van ’t Zelfde met ingang van 3 december 
2015 te benoemen. Voor meer informatie over de heer Van den Broek verwijzen wij kortheidshalve 
naar de brief van 4 december 2015. 
 
Recent  is een vacature ontstaan door het terugtreden van een lid van de Raad van Toezicht die daar 
zat op voordracht van de personeelsgeleding. Na een uitgebreid proces met meerdere advertenties en 
openbare sollicitatieronden is de heer R. van ’t Zelfde unaniem voorgedragen door een 
benoemingscommissie met leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van 
SOVOR. De Raad van Toezicht van SOVOR heeft deze voordracht overgenomen. De Raad van 
Toezicht is blij met dit nieuwe lid, dat in het teamprofiel de deskundigheid op het gebied van onderwijs 
en onderwijsontwikkeling zal inbrengen.  De heer R. van ’t Zelfde is Advocaat-partner bij Rassers 
Advocaten in Breda met grote kennis en ervaring in juridische vraagstukken op het terrein van 
onderwijs. 



Met de benoeming van de heer R. van ‘t Zelfde komt het aantal leden van de Raad van Toezicht op 5, 
die daardoor weer voltallig is. 

 
Doel en evaluatie   

Voorzien in een vacature in de Raad van Toezicht van SOVOR door de benoeming van de heer van ‘t 
Zelfde tot lid van de Raad van Toezicht van SOVOR. 
  

Financiële aspecten en consequenties   

Voor de gemeente Roosendaal heeft de benoeming geen financiële consequenties. 
 

Communicatie    

Wij zullen de Raad van Toezicht van SOVOR op de hoogte stellen van uw besluitvorming. 
 

Bijlagen   

Brief, d.d. 4 december 2015, van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendaal. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Hans Verbraak    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal  

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 
De heer R. van ’t Zelfde met terugwerkende kracht vanaf 3 december 2015 te benoemen tot lid van de 
Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


