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Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-VijfheerenLanden 

Aan de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe 

Datum  : 20 januari 2020 
Kenmerk  : U-20-006 
Onderwerp  : vacature lid Raad van Toezicht van de stichting 02A5 
Behandeld door  : A.J.M. van der Lee 

Geachte raadsleden, 

Het bestuur van de stichting 02A5 heeft recent gesproken met de wethouders onderwijs 
in een bijeenkomst van het gemeenschappelijk orgaan. Tijdens dit overleg zijn ook altijd 
vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van 02A5 aanwezig. Het betrof het 
overleg over de begroting en meerjarenbegroting en heel specifiek dit keer over een 
vacature in de RvT van 02A5. 
Een lid van de RvT heeft kenbaar gemaakt te willen aftreden met ingang van 1 februari 
2020 in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie welke niet verenigbaar is 
met het lidmaatschap van de RvT van de stichting 02A5. Aan de wethouder is het profiel 
reeds eerder kenbaar gemaakt. Dit keer wordt specifiek gevraagd naar een kandidaat 
met een juridisch profiel. 

Het is formeel de bevoegdheid van de gemeenteraad om de RvT leden van de stichting 
02A5 te benoemen .  De gemeenteraad krijgt hiermee op grond van de statuten een 
doorslaggevende invloed op de samenstelling van de RvT. Daarmee ziet de gemeente toe 
op de deskundigheid en het onafhankelijk karakter van de leden van de Raad van 
Toezicht. De gemeenteraad kan dit besluit mandateren aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. De rechtsvoorganger, de voormalige gemeente Lingewaal, 
heeft destijds besloten geen gebruik te maken van deze kan bepaling. 
Echter het zou zo kunnen zijn dat de nieuwe gemeenteraad wel gebruik wil maken van 
deze kan bepaling. 
Wettelijk is hier geen enkele belemmering. De gemeenteraad kan en mag besluiten deze 
bevoegdheid over te dragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. 
Ook in de voormalige gemeente Geldermalsen heeft men er destijds voor gekozen om 
benoemingen van de RvT leden van Fluvium (stichting openbaar onderwijs) te laten aan 
het overleg van de gemeenten in casu de verantwoordelijk wethouder voor zover ik 
geïnformeerd ben. 

U wordt dan ook verzocht om twee besluiten te nemen: 
1. De bevoegdheid om een RvT lid van 02A5 te benoemen eventueel over te dragen aan 
het College van Burgemeester en Wethouders. 
2. Het nieuwe lid van de RvT van 02A5 te benoemen, het betreft Mw. Mr. D.J.J. 
Seegers- van Eekeren 
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Openbaar Onderwijs Albtasserwaard-Vijfheerenlanden 

Een en ander is als volgt bepaald in artikel 11 van de statuten van de stichting 02A5 

Artikel 11 
1.  De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de raden van de 

gemeenten waarbinnen de Stichting een of meer openbare scholen in stand 
houdt. 

2.  De leden van de gemeenteraden kunnen de bevoegdheid tot het benoemen van 
de leden van de Raad van Toezicht, overdragen aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. 

3.  Twee van de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op bindende 
voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

4.  Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende 
voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

5.  Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van een 
vooraf openbaar gemaakt profiel. 

6.  De leden van de Raad van Toezicht respecteren de wezenskenmerken van het 
openbaar onderwijs en de grondslag van het algemeen-bijzonder onderwijs. 

In het reglement van de raad van toezicht is ten aanzien van de procedure van 
benoeming het volgende bepaald: 

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 
Artikel 9 
1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets 

voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 tweede lid. 
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het 

Bestuur en via het Bestuur aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
3. De vacature wordt gemeld aan de raden van de gemeente waarbinnen de stichting 

een of meer scholen in stand houdt. 
4. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of 

meer kandidaten attent maken op de vacature. Het Bestuur van 02A5 en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 02A5 kunnen eveneens, met 
inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature. 

5. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht 
zodanig is samengesteld dat: 

a. er voldoende affiniteit met de doelstellingen van de stichting aanwezig is; 
b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 
C. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en 

disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan materiedeskundigheid, 
financieel-economische deskundigheid, juridische deskundigheid, 
bedrijfskundige kennis; 

d. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en van het Bestuur 
onafhankelijk en kritisch opereren; 

e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van 
het Bestuur. 

De sollicitatie procedure leverde dit keer drie kandidaten op. Met drie kandidaten is een 
gesprek aan gegaan. Daarvan viel unaniem de keuze op één van hen. 
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Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

Vanwege de rol die krachtens de statuten aan de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad is gegeven heeft vervolgens een gesprek plaats gevonden met 
de voorzitter van de GMR en de voorkeurs kandidaat. 

De voorzitter van de GMR is een ouder, die daartoe het mandaat had gekregen van de 
voltallige GMR Zij besloot de kandidaat te voorzien van een bindende voordracht. 
Uit oogpunt van Good Governance is het niet aan de orde om de bestuurder zijn eigen 
toezichthouder ( ook werkgever van het bestuur) te laten kiezen. De bestuurder is wel 
aanwezig geweest bij het gesprek dat de voorzitter van de GMR met de kandidaat heeft 
gevoerd. De bestuurder adviseerde positief. 
Gezien het bovenstaande heeft de RvT besloten om de kandidaat voor te dragen voor 
benoeming bij de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders van de 
drie gemeenten. 
Wanneer u tot benoeming over gaat bestaat de RvT weer uit vijf leden. 

ONAFHANKELIJKHEID 
Een fundamenteel vereiste voor het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn leden 
is onafhankelijkheid. Dat is ook in de wet verwoord. Dat betekent niet alleen dat 
bepaalde personen niet in de Raad van Toezicht benoembaar zijn, maar ook dat degenen 
die op enige voordracht zijn benoemd, geen behartigers van de belangen kunnen zijn van 
degenen die benoemd of voorgedragen hebben. 

De statuten bepalen hierover het volgende: 
15. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd: 

a.  een lid van het Bestuur; 
b.  personen die een dienstbetrekking hebben bij de Stichting; 
c.  leden van de medezeggenschapsraden van de scholen; 
d.  leden van de colleges van burgemeester en wethouders en raden van de 

gemeenten waarbinnen de Stichting een of meer scholen in stand houdt; 
e.  personen die zitting hebben in een klachtencommissie van een of meer van de 

scholen; 
f.  personen die voor de Stichting betaalde diensten verlenen; 
g.  personen die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie die betrokken is 

bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de 
Stichting; 

h.  personen die een zodanige andere functie vervullen dat lidmaatschap van de 
Raad van 

Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie 
met het  belang van de Stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van 
belangen. 

Dam i • 4241 BL Arkel 

Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden • www.02a5.nL • Telefoon [0183) 56 66 90  info®02a5.nL 

KvK 11066840 • IBAN NL12RABOo122818911 • BIC RABONL2U 
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ONVERENIGBAARHEID 
In het reglement van de raad van toezicht is bepaald: 
Artikel 7 
1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door 

integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening 
van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. 

2. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast 
met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht 
worden benoemd personen, die als Bestuurder of anderszins aan de stichting 
verbonden zijn of zijn geweest, tot vierjaar na het einde van die verbondenheid. Ook 
kan een lid van de Raad van Toezicht niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid 
van een (College van) Bestuur van een binnen het werkgebied van de stichting 
werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de 
stichting vervult. 

3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling 
tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De 
Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van 
zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad 
van Toezicht, het Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting. 

Conclusie: 
Door de leden van de RvT en door de voorzitter van de GMR is o.a. met deze 
onafhankelijkheids- en onverenigbaarheids -  bepalingen in de hand gekeken naar de 
kandidaat. Vastgesteld mag worden dat de kandidaat voldoet aan alle vereisten. 
Het spreekt voor zich dat op basis van de profielschets is bekeken of de kandidaat over 
de benodigde competenties beschikten en paste in het totale RvT profiel. 
Men heeft hierover unaniem positief geoordeeld. 

Verkort CV van de voor benoeming door de RvT voorgedragen kandidaat: 

Naam: D.J.J. Seegers -  van Eekeren 

Kort persoonlijk profiel 

Door werk- opleiding- en levenservaring beschik ik over gedegen juridische en 

aan hoger (juridisch) 

onderwijs gerelateerde kennis en ervaring, bestuurlijke en toezichthoudende 

kennis en ervaring, sterke 

communicatieve vaardigheden en een scherp analytisch vermogen. 

In aansturende en adviserende rollen waardeert men mijn 

autonomie, onafhankelijke visie, verbindende kracht en constructieve houding. 

Werkervaring juridisch en onderwijs 

2018 -  heden Vrijwilliger, taalonderwijs/inburgering en arbeidscoaching 
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Stichting Vluchtelingen Werk Zuidwet-Nederland, Gorinchem en 

Vijfheerenlanden  Openbaar Onderwijs AlbLasserwaard-Vijfheerenlanden 

2016 -  heden Traîner/toetsontwikkelaar/toetsbeoordelaar Minor en Major 

Burgerlijk Recht, 

Beroepsopleiding Advocaten 

Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, Nijmegen 

2014 -  heden Auteur, 'Met recht bepleit!' 

Uitgeverij Coutinho, Bussum studieboek 

Tot slot: 
ik stel u voor om over te gaan tot benoeming van Mw. Mr. D.J.J. Seegers- van 
Eekeren als lid van de Raad van Toezicht van de stichting 02A5. 
Ik stel u voor om de bevoegdheid tot benoeming van RvT leden van 02A5 over te 
dragen aan het college. 
Ik wacht uw besluitvorming ter zake deze benoeming e overdracht van bevoegdheid af. 
Mocht u behoefte hebben aan verdere informatie dan ben ik daar graag toe bereid. 

Hoogachtend, 

/ 

bestuur van de Stichting 02A5, 
J.M. van der Lee 
Directeur bestuurder 
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