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Onderwerp:

omvorming bestuursvorm OBO

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Het Stichting OBO West Brabant voert sinds 2004 het bevoegd gezag over de openbare scholen in Roosendaal,
Halderberge, Rucphen Moerdijk en Drimmelen. Het zogenaamde one-tiermodel met een “dagelijks
bestuur”, toezichthoudende bestuurders en op afstand een Raad van Toezicht (bestaande uit wethouders van de vijf
gemeenten) is niet meer van deze tijd.
Eind vorig jaar heeft het bestuur van OBO de wens geuit om het huidige bestuursmodel om te vormen naar het raad van
toezichtmodel. Hiermee wil de stichting slagvaardiger kunnen opereren en het intern toezicht op het handelen van de
bestuurder zuiverder beleggen. Deze stap betekent een verdere professionalisering van bestuur en toezicht binnen de
stichting. Met de nieuwe bestuursstructuur die sluit bij de wens van de wetgever en de Code Goed Bestuur wordt het
intern toezicht op het functioneren van het schoolbestuur versterkt. Daarnaast biedt de nieuwe bestuursstructuur beter
randvoorwaarden om het schoolbestuur doeltreffender en efficiënter te kunnen laten besturen en reageren op nieuwe
ontwikkelingen.
Om de omslag te kunnen maken naar het raad van toezichtmodel is een statutenwijziging noodzakelijk. Alles wordt per 1
augustus 2020 gerealiseerd.
Wij stellen u voor:
1. De raad voor te stellen conform bijgevoegd ontwerp raadsvoorstel in te stemmen:
- met de nieuwe voorgelegde statuten;
- met het voorgenomen besluit van het college om met 4 andere gemeenten en het bestuur van Stichting
Openbaar Onderwijs West-Brabant een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;
- met het voornemen van het college om de huidige Gemeenschappelijke Regeling “Raad van Toezicht
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant” op te heffen, met ingang van 1 augustus 2020.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal
De secretaris,
drs. E. Franken

De burgemeester,
J.M. van Midden

