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Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen van de Stichting openbaar onderwijs Zwolle
en regio.

Inleiding:
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) bestuurt openbare scholen voor primair, voortgezet en
(voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle, Hattem, Ommen en Dalfsen. In de gemeente Dalfsen gaat
het om de Tweemaster in Nieuwleusen, de Bonte Stegge in Dalfsen en de Heideparkschool in
Lemelerveld. Binnen de governance afspraken die zijn gemaakt tussen de stichting en de gemeenten
in het werkgebied, moeten de gemeenteraden instemmen met statutenwijzigingen. Dit is de aanleiding
voor het voorliggende raadsbesluit.
Argumenten:
2.1.De voorgestelde statutenwijzigingen hebben geen invloed op de governance verhoudingen tussen
gemeenten in het werkgebied en de stichting.
De voorgestelde statutenwijziging gaan over de betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen en
de betrokkenheid bij de voordracht van leden van de raad van toezicht. Hierbij worden de governance
verhoudingen met de gemeenten niet beïnvloed.
2.2. De voorgestelde statutenwijzigingen zorgen voor een sterkere verbinding tussen de gebruikers
(ouders/verzorgers van leerlingen die actief zijn in de medezeggenschapsorganen) en de raad van
toezicht.
De voorgestelde statutenwijzigingen zijn van meerwaarde voor het draagvlak en de betrokkenheid van
de gebruikers van het onderwijs bij de stichting OOZ. Door de medezeggenschapsorganen invloed te
geven op de benoeming van 1 van de leden van de raad van toezicht zorgt dit voor een actieve
verbinding tussen deze organen en de raad van toezicht die er van nature waarschijnlijk niet is.
2.3. De voorgestelde statutenwijziging zijn geen risico voor de kwaliteit van de raad van toezicht van
de stichting OOZ.
Binnen de voorgestelde statutenwijzigingen kunnen de medezeggenschapsorganen een bindende
voordracht doen voor een van de leden. Deze voordracht moet echter wel voldoen aan de volgende
voorwaarden;
-de meerderheid van de ouders moet instemmen met de voordracht
-het voorgestelde lid van de raad van toezicht moet voldoen aan het opgestelde profiel.
-de raad van toezicht kan, gemotiveerd, een voordracht weigeren.
Hiermee is de kwaliteit van de raad van toezicht voldoende gewaarborgd.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Alternatieven:
2.1 Niet in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging en dit aan de gemeenteraad voor te
leggen.
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. Dit is in het geval van de huidige voorgestelde statutenwijziging niet van toepassing.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Financiële dekking:
Niet van toepassing
Communicatie:
Wanneer uw raad instemt met de voorgestelde statutenwijziging dan zal dit besluit schriftelijk worden
bevestigd aan de stichting OOZ.
Vervolg:
Niet van toepassing

Bijlagen:
1. Voorgestelde statutenwijziging stichting OOZ
2. Geactualiseerde statuten

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017, nummer 716;
overwegende dat de voorgestelde statutenwijziging niet van invloed is op de governance verhouding
tussen gemeente en de stichting OOZ;
gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijziging de verbinding tussen de
medezeggenschapsorganen van de stichting en het toezichthoudend orgaan bekrachtigt;
gezien dat deze ontwikkeling positief is en dat het voorstel zo is ingericht dat de kwaliteit van de raad
van toezicht optimaal blijft;

besluit:
In te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen van de stichting openbaar onderwijs
Zwolle en regio
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 januari
2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

