Aan de gemeenteraden van de gemeenten Zwolle, Hattem, Dalfsen en Ommen

Datum
17 november 2017

Onderwerp
Wijziging statuten OOZ

Kenmerk
MM/20171117

Geachte leden van de gemeenteraden,
Het College van Bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (hierna: OOZ) gaat
periodiek na of haar statuten nog congruent zijn met de vigerende wet- en regelgeving. Naast
wet- en regelgeving zijn de statuten tegen het licht van de Code Goed Bestuur VO gehouden. Dit
heeft geleid tot actualisatie van de statuten, waarbij aanpassingen zijn gedaan in de volgende
artikelen:
• Artikel 7 lid 6
• Artikel 11 lid 3, 4 en 5
De Raad van Toezicht van OOZ heeft aan deze aanpassingen reeds haar goedkeuring gegeven.
Conform artikel 17 lid 4 uit de vigerende statuten kunnen de statuten slechts gewijzigd worden
na instemming van de gemeenteraden.
Bijgevoegd stuur ik u zowel de vigerende als de geactualiseerde statuten van OOZ.
In de geactualiseerde statuten zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

Artikel 7 lid 6
Vigerende tekst
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het
bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van bestuur.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur
tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen
personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het
bestuur te voorzien.
Tekstwijziging:
... – al dan niet uit zijn midden – … De woorden ‘al dan’ komen te vervallen.
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Artikel 11 lid 3
Vigerende tekst:
De medezeggenschapsorganen worden in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te
doen voor één zetel in de raad van toezicht, waarbij geldt dat bij het opmaken van die voordracht
ten minste de meerderheid van de oudergeleding vóór die voordracht dient te zijn.
In aanvulling daarop, wordt een derde gedeelte, verminderd met één in verband met het in de
vorige zin bepaalde, van het aantal leden waaruit de raad van toezicht bestaat, op bindende
voordracht benoemd van de oudergeleding van de medezeggenschapsorganen. Voor zover een
derde gedeelte niet een geheel getal als resultaat kent, wordt dit getal naar boven toe afgerond.
Geactualiseerde tekst:
Eén (1) lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de
medezeggenschapsorganen, met dien verstande dat een meerderheid van de oudergeledingen
deze voordracht ondersteunt.
In aanvulling daarop:
(i)
wordt één (1) lid van de raad van toezicht benoemd op bindende voordracht van de
oudergeledingen, indien en voor zover de raad van toezicht bestaat uit vijf (5) of zes (6) personen;
(ii)
worden twee (2) leden van de raad van toezicht benoemd op bindende voordracht van de
oudergeledingen, indien en voor zover de raad van toezicht bestaat uit zeven (7) personen.”
Artikel 11 lid 4
Vigerende tekst:
De voordrachten als hiervoor bedoeld vinden plaats aan de hand van een door de raad van
toezicht, na verkregen advies van de medezeggenschapsorganen, vast te stellen openbare
werving- en selectieprocedure en profielschets.
Geactualiseerde tekst:
De voordrachten als hiervoor bedoeld vinden plaats aan de hand van een door de raad van
toezicht, na verkregen advies van de medezeggenschapsorganen, vast te stellen openbare
werving- en selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij een voordracht tot
benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van de kandidaat meegedeeld zijn
leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang
zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. Tevens wordt
vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als toezichthouder is verbonden; indien zich
daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding
van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming worden
gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn
taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.
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Artikel 11 lid 5 (nieuw ingevoegd)
Tekst:
Wanneer de raad van toezicht meent dat een voorgedragen kandidaat niet voldoet aan het op de
vacante positie betrekking hebbende profiel, dan deelt hij dit gemotiveerd mee aan de
medezeggenschapsorganen of de oudergeledingen. De medezeggenschapsorganen of de
oudergeledingen hebben het recht om binnen drie (3) maanden een nieuwe kandidaat bindend
voor te dragen.
Artikel 11 lid 5 wordt artikel 11 lid 6, etcetera.

Artikel 17 lid van de statuten van OOZ stelt het volgende:
De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de
gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun instemming aan een voorgenomen
statutenwijziging slechts onthouden indien de overheersende invloed van de overheid op het
openbaar onderwijs in de stichting niet is verzekerd.
Conform bovengenoemd artikel leg ik hierbij de bovengenoemde wijzigingen in de statuten ter
instemming aan u voor.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw M. Mesken Msc
Bestuurssecretaris OOZ
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