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Historie

In de wet op het voortgezet onderwijs (artikel 42b) ligt vast dat er een regeling
moet worden opgesteld over onder andere benoeming van leden van de raad
van toezicht. Hiertoe zijn de gemeente en de Stichting OSG Hengelo een
convenant met elkaar aangegaan. Dit convenant is de basis geweest om de
afspraken tussen de gemeente en de OSG vorm te geven. Hierin is op een
tweetal elementen na alles geregeld. De omissie in het convenant zit op de
zittingstermijn en de herbenoeming.
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In de statuten van de OSG zijn hier al onderdelen op geregeld, ook dat de Raad
van Toezicht ten alle tijden bevoegd blijft (artikel 13 in geval van vacatures
behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden / in geval van ontstentenis of
belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende
leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de Raad van
Toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd).
Op dit onderdeel is ook extern advies ingewonnen bij Van Doorne advocaten en
notarissen, experts op het terrein van onderwijsrecht. Zij bevestigen dat de
besluiten door de RvT tussen 2 juli 2017 en 9 mei 2019 geldig zijn genomen (zie
de bijgevoegde adviesnotitie).
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Het nu voorliggend convenant is aangepast op de punten zittingstermijn en
herbenoeming die zijn geregeld in artikel 5.7. De raad wordt gevraagd om dit
hernieuwd convenant met de OSG aan te gaan.
Mevrouw Mengerink en de heren Frantzen en Lindenberg dienen door de raad te
worden herbenoemd per 7 mei 2019.
Daarnaast stelt de GMR in samenspraak met de Raad van Toezicht van de OSG
de gemeenteraad voor om de heer Raanhuis te benoemen tot lid van de Raad
van Toezicht. De heer Raanhuis wordt voorgedragen door de
Benoemingsadviescommissie na een gesprek met 3 mogelijke kandidaten. De
CV van de heer Raanhuis (e.e.a. conform artikel 5.5 van het convenant) is bij de
griffie in te zien.
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Het presidium adviseert om dit raadsvoorstel direct, zonder tussenkomst van de
politieke markt, te agenderen in de raadsvergadering van 7 mei 2019.
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