
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Bij brief van 31 oktober 2016 verzoekt het College van Bestuur van SOVOR de gemeenteraad in te      
stemmen met de wijziging van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal (SOVOR).    
 
Het betreft een wijziging in artikel 10.4:“Artikel 10.4 - De leden van de raad van toezicht worden 

benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht op 

te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is 

onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. De in een tussentijdse 

vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 

benoemd. ”De wijziging behelst de vervanging van de tekst: 

‘Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.’ 

door de tekst: 

‘’Herbenoeming is in beginsel eenmaal en ten hoogste tweemaal mogelijk. 

Beoogd effect 
Het creëren van een mogelijkheid voor verlenging van de zittingsduur van leden van de Raad van 
Toezicht van SOVOR om de continuïteit te borgen. 
 
Argumenten 
Wijziging statuten voorbehouden aan gemeenteraad 
Voor deze statutenwijziging heeft de Raad van Toezicht de benodigde voorafgaande goedkeuring 
(Statuten SOVOR, artikel 13 lid 1) verleend in haar vergadering van 18 oktober 2016. Het College van 
Bestuur heeft conform besloten. Voor inwerkingtreding is benodigd de goedkeuring van de 
gemeenteraad van Roosendaal (Statuten SOVOR, artikel 13 lid 2) 
 
Reden SOVOR voor wijziging 
De reden achter deze wijziging is dat SOVOR merkt dat door tussentijds aftreden van leden van de                
Raad van Toezicht het mogelijk is dat continuïteit van deskundigheden en/of de bestuurscultuur in 
gevaar komt. In zulke gevallen heeft de Raad van Toezicht behoefte aan de mogelijkheid om 
verlenging van de zittingsduur te kunnen inzetten om de continuïteit te borgen. 
 
Juiste procedure doorlopen 
Het voorstel tot wijziging is conform de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs, de 
statuten van SOVOR en het huishoudelijk reglement van SOVOR verlopen. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Voor de gemeente Roosendaal heeft de benoeming geen financiële consequenties. 
 
Communicatie 
Raad van Toezicht van SOVOR op de hoogte stellen van besluitvorming raad. 
Na akkoord van de raad zal de notaris de wijziging van de statuten SOVOR verwerken.  
 
Bijlage 
1. Brief, d.d. 31oktober 2016, van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet  

Onderwijs Roosendaal. 
2. Notulen 17 oktober 2016 van de vergadering het College van Bestuur van de Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Roosendaal. 
3. Statuten 2014. 
 


