
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

1. Aanleiding 

Bij brief van 19 februari 2021 verzoekt H. Verbraak , de voorzitter van de raad van toezicht van  

OBO-WBR, de gemeenteraad mevrouw N. (Nicole) Fouchier met ingang van 1 maart 2021 te 

benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de OBO-WBR 

 

Samenvatting: 

Het college stelt de raad voor met ingang van 1 maart 2021 mevrouw N. (Nicole) Fouchier te 

benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 

(OBO-WBR).  

Deze bevoegdheid is bij wet voorbehouden aan de raad. Het betreft een benoeming van het 5e lid. 

Door deze benoeming is de Raad van Toezicht van OBO-WBR weer voltallig. 

 

2. Beoogd resultaat 

Voorzien in een vacature in de Raad van Toezicht van OBO-WBR. Het betreft een benoeming van het 

5e lid. Door de benoeming mevrouw N. (Nicole) Fouchier met ingang van 1 maart 2021 is de raad van 

toezicht weer voltallig. 

 

3. Argumenten 

1.1 Benoeming leden raad van toezicht voorbehouden aan gemeenteraad 

Deze bevoegdheid is bij wet voorbehouden aan de raad. De raad benoemt, schorst en ontslaat de 

raad de leden van de Raad van Toezicht van OBO-WBR. 

 

1.2 Gemeenteraad moet voordrachtsrechten in acht nemen. 

Bij de benoeming van leden van een raad van toezicht door de gemeenteraad moet een aantal 

wettelijke voordrachtsrechten in acht worden genomen. De Raad van Toezicht van OBO-WBR bestaat 

uit 5 leden. Een en ander is verder in de statuten van OBO-WBR geregeld. 

 

1.3 Voordracht en selectieprocedure correct verlopen. 

Er stond bij OBO-WBr nog een vacature voor een 5e lid open. Na het opstellen van het profiel en 

positief advies hierop van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een externe 

vacature opengesteld. Op deze vacature hebben dertien mensen gereageerd. De brieven en cv’s van 

de kandidaten zijn beoordeeld door de benoemingsadviescommissie die bestond uit een afvaardiging 

vanuit de GMR (ouders en team), de directies en de raad van toezicht. Onder externe begeleiding zijn 

(online) gesprekken gevoerd met drie van de kandidaten en is een tweede gesprek gevoerd met twee 

kandidaten. 

De raad van toezicht van OBO-WBR heeft overeenstemming over de onderstaande voordracht. 

In het bijgevoegd verkorte CV van mevrouw N. (Nicole) Fouchier is een overzicht van haar opleiding, 

ervaring en werkzaamheden te vinden.  

 

1.4 De Raad van Toezicht is na benoeming weer voltallig 

Met de benoeming van mevrouw N. (Nicole) Fouchier komt het aantal leden van de Raad van 

Toezicht op 5, die daardoor weer voltallig is. 

 

Voor meer informatie wordt kortheidshalve verwezen naar de brief van H. Verbraak van OBO-WBR 

van 19 februari 2021.  

 

4. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.  
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5. Financiële consequenties 

Niet van toepassing.  

 

6. Communicatie 

Raad van Toezicht van OBO-WBR op de hoogte stellen van besluitvorming raad. 

Bijlage:  

1. Brief van H. Verbraak van OBO-WBR van 19 februari 2021.  

2. Statuten OBO-WBR d.d. 14 februari 2020. 

 


