Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Bij brief van 22 januari 2020 verzoekt het College van Bestuur van SOVOR de gemeenteraad de heer
V. (Viek) Verdult met ingang van 1 januari 2020 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht.
Beoogd effect
Voorzien in een vacature in de Raad van Toezicht van SOVOR. Door de benoeming van de heer V.
(Viek) Verdult is de raad van toezicht weer voltallig.
Argumenten
1.1 Benoeming leden raad van toezicht voorbehouden aan gemeenteraad
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
de raad de leden van de Raad van Toezicht van SOVOR.
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 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.
1.3 Voordracht en selectieprocedure correct verlopen.
Met ingang van 1 oktober 2019 ontstaat wegens aftreden van een lid van de Raad van Toezicht, een
vacature. Na het doorlopen van een sollicitatieprocedure is de heer V. (Viek) Verdult 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.
Meer informatie over de heer Verdult is te vinden op Linkedin https://linkedin.com/in/viek-verdult61385131.
De voordracht en selectieprocedure is conform de bepalingen van de Wet op het voortgezet
onderwijs, de statuten van SOVOR en het huishoudelijk reglement van SOVOR verlopen.
1.4 De Raad van Toezicht is na benoeming weer voltallig
Met de benoeming van de heer V. (Viek) Verdult 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 SOVOR van 22 januari 2020.
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.
Bijlage
Brief, d.d. 22 januari 2020, van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Roosendaal.

