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Samenvatting
U heeft op 23 september 2008 de statuten voor de “Stichting PlatOO bestuur voor openbaar en
algemeen-bijzonder primair onderwijs” ex. art. 17 WPO goedgekeurd. De selectie van zeven
leden van de Raad van Toezicht (RvT) is een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke
omzetting van de openbare rechtspersoon naar de genoemde stichting.
In dit raadsvoorstel wordt u gevraagd de bindende voordracht voor de selectiecommissie te
accepteren. Tevens wordt u gevraagd het eerder genomen besluit voor de bestuurlijke
omzetting te bekrachtigen en –gezamenlijk met de bestuurlijke overdracht- onze scholen
De Horizon en Het Toverkruid, over te dragen van het oude naar het nieuwe bestuur.
Beslispunten
1.
2.

Instemmen met de voordracht van de selectiecommissie voor de 7 leden van de RvT
van PlatOO.
Bekrachtigen van het op 23-09-08 genomen besluit voor de bestuurlijke omzetting en gezamenlijk met de bestuurlijke overdracht- de scholen over te dragen van het oude
naar het nieuwe bestuur.

Inleiding
Volgens artikel 12 lid 2 van de statuten van PlatOO worden de leden van de RvT benoemd door
de gemeenteraden, op bindende voordracht van een commissie bestaande uit drie leden van
de oudergeleding van de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad), één lid van de
personeelsgeleding van de GMR en drie leden aangewezen door de colleges van B&W.
De selectieprocedure van de RvT is in gang gezet om het gemeenschappelijke besluit, van alle
bij PlatOO betrokken gemeenten, over de bestuurlijke omzetting ten uitvoer te brengen.
De bindende voordracht is tot stand gekomen in twee vergaderingen van de selectiecommissie
op 19 en 26 november 2008. Naast onze portefeuillehouder waren de portefeuillehouders van
de gemeenten Gemert-Bakel, Deurne en Nuenen daarbij aanwezig.
Dit proces is, in vertegenwoordiging van PlatOO, gecoördineerd door CBE Consultants.
Meer informatie hierover is te vinden in de ter inzage gelegde procesverslagen.
De voordracht betreft de dames M. van Baars en D. van der Linden en de heren P. Adriaans,
C. Glerum, M. Munnich, J. Pernot en P. Scheeren.
Op basis van de acceptatiebesluiten van de colleges van B&W zal de omzetting plaatsvinden.
In verband met het vertrouwelijkheidprincipe ten opzichte van de geselecteerde kandidaten
vindt publicatie plaats, nadat alle colleges van B&W akkoord zijn gegaan.
Ons college is akkoord gegaan, onder voorbehoud van uw goedkeuring.
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Het besluit wordt dus ter kennisgeving aan u voorgelegd.
Bij gegronde redenen kunt u afwijken van de bindende voordacht en het acceptatiebesluit van
de colleges van B&W en een RvT-lid door een andere kandidaat laten vervangen.
De selectiecommissie zal dan een andere kandidaat voordragen.
Wat willen we bereiken
Een verantwoorde inrichting en schaalgrootte, waardoor het bestuur van onze openbare
basisscholen optimaal kan functioneren. De in de wet genoemde “overheersende invloed van
de overheid in het bestuur” dient verzekerd te zijn.
Wat gaan we daarvoor doen
PlatOO wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van uw besluit.
Mogelijke Alternatieven
Geen realistische alternatieven.
Risico’s
Dit raadsvoorstel is in overeenstemming met de door u vastgestelde statuten van PlatOO.
Wel wordt hierbij opgemerkt dat de raadsbesluiten in de diverse gemeenten gebaseerd zijn op
de concept-statuten (versie 30-05-08). Deze raadsbesluiten heeft de notaris vervolgens in de
definitieve statuten (ligt ter inzage) verwerkt. Op grond van de op 2 december doorgemailde
brief van CBE (ligt ter inzage) voorzien wij geen risico’s. Ook de lijst van wijzigingen ligt ter
inzage.
Wat mag het kosten
Niet van toepassing
Bijgaand treft u aan:
Concept raadsbesluit
Voor u ligt ter inzage:
1. Brief CBE Consultans “Voordacht RvT leden PlatOO” van 1 december 2008;
2. Brief CBE Consultans “Verslag selectiecommissie RvT PlatOO 19 november 2008”;
3. Statuten Stichting PlatOO bestuur voor openbaar en algemeen-bijzonder primair
onderwijs;
4. Brief van CBE Consultants “Impact wijziging statuten” van 2 december 2008;
5. Lijst van wijzigingen concept-statuten (versie 30-05-08) ten opzichte van de
definitieve statuten van 14-10-08;
6. verslag van de commissie Burgers d.d. 12 januari 2009.
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