
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 12 
1ini01133 
 
1. Onderwerp: 
 

Bestuursleden Reflexis Openbaar Basisonderwijs 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

 
15 september/5e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

- Akkoord gaan met procedurele en personele invulling van een tweetal vacante 
functies in het bestuur van Reflexis 

- de toekomstige benoeming van bestuursleden van openbare rechtspersonen in 
het openbaar basisonderwijs delegeren aan het college.  

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

 
Raadsvoorstel 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

- Verordening voor de instelling en inrichting van de openbare rechtspersoon ten 
behoeve van het openbaar basisonderwijs BLADWEG. 
- brief van Reflexis van 11 april 2011, nummer 11ink11744, inzake mutaties 
bestuursleden. 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

 
Nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 
 
Nee 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder:  
C.M. Sluiter-Kuilwijk 

13 Meer informatie 
bij:  

 
R. Runneboom, tel. 0315-292 406, e-mail r.runneboom@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 15 september 2011  

 

Bundelnummer :  12  
 

 
 

 
Onderwerp  : Bestuursleden Reflexis Openbaar Onderwijs 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Akkoord gaan met de procedurele en personele invulling van een tweetal vacante functies in het bestuur van 
Reflexis Openbaar Basisonderwijs 

2. De toekomstige benoeming van bestuursleden van openbare rechtspersonen in het openbaar basisonderwijs 
delegeren aan het college 

 
Aanleiding 
Reflexis verzorgt het openbaar basisonderwijs op acht scholen in de gemeenten Aalten, Montferland, Oost 
Gelre en Oude IJsselstreek.  In onze gemeente verzorgt Reflexis met ingang van 1 januari 2000 het 
onderwijs op De Drie Linden in Silvolde, De Leemvoort in Westendorp, De Woelwaters in Ulft en Op Koers in 
Varsseveld (de laatste met nevenvestiging De Wegwijzer in Sinderen).  
 
Per 31 december 2010 heeft een tweetal leden op grond van het bereiken van de maximale zittingstermijn 
het lidmaatschap van het bestuur beëindigd. Om de ontstane vacatures in te vullen heeft het bestuur binnen 
de scholen de vacature kenbaar gemaakt. Tevens is in de vier gemeenten in het voedingsgebied van 
Reflexis een advertentie geplaatst in regionale weekbladen. Op basis van deze procedure heeft de 
benoemingscommissie, bestaande uit afgevaardigden van bestuur en oudergeleding, met een viertal 
kandidaten gesprekken gevoerd. Vervolgens is een unaniem advies voor het bestuur opgesteld, waarin voor 
benoeming werd voorgedragen: 

- mevrouw M. van Dooremalen, woonachtig te Ulft 
- de heer T. Hek, woonachtig te Westendorp. 

Het voltallige bestuur is tijdens de openbare bestuursvergadering van 28 maart 2011 akkoord gegaan met 
de benoeming van de bovengenoemde kandidaten.  
Het bestuur van Reflexis vraag uw raad akkoord te gaan met de gevolgde procedure en benoeming van de 
genoemde kandidaten.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
Met de invulling van de vacatures wordt de bestuurskracht gecontinueerd. 
  
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De gevolgde benoemingsprocedure voldoet aan de bepalingen uit de verordening Openbaar 

Basisonderwijs BLADWEG. 
De verordening BLADWEG regelt de instelling en inrichting van de openbare rechtspersoon 
BLADWEG (de werktitel werd gekozen bij de bestuurlijke fusie op het gebied van het openbaar 
basisonderwijs met de toenmalige gemeenten Aalten, Bergh, Dinxperlo, Gendringen, Lichtenvoorde 
en Wisch), nu geheten Reflexis Openbaar Basisonderwijs. 

1.2 De kandidaten zijn voorgedragen na gesprekken met en op unanieme voordracht van een 
benoemingsadviescommissie. Daarnaast is het bestuur van Reflexis unaniem akkoord gegaan met het 
advies van de benoemingscommissie. 
De benoemingscommissie bestaat uit afgevaardigden van bestuur en oudergeleding van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
 
Overigens zijn 4 van de 6 leden van het nieuwe bestuur afkomstig uit onze gemeente. 
 

1.3 In de Wet op het Primair Onderwijs staat dat de leden van het bestuur worden benoemd door de 
gemeenteraad.   
In de Wet op het Primair Onderwijs staat in artikel 47, lid 4 onder b dat de leden van het bestuur worden 
benoemd door de gemeenteraad, c.q. gemeenteraden. Dit betekent dat er in deze een formeel 
raadsbesluit noodzakelijk is.  

  
2.1 Vanuit het oogpunt van bestuurlijke efficiency en kijken naar de beginselen van dualisme lijkt het ons  
      wenselijk dat de raad de benoeming van bestuursleden van openbare rechtspersonen in het openbaar  



      onderwijs delegeert aan het college. 
      Zoals  bij argument 1.3 aangegeven is op dit moment een formeel raadsbesluit nodig om over te gaan tot  
      benoeming van leden van het bestuur van openbare rechtspersonen in het primair onderwijs. Vanuit het  
      oogpunt van bestuurlijke efficiency en kijkende naar de beginselen van dualisme lijkt het ons wenselijk dat  
      de raad de benoeming van bestuursleden van openbare rechtspersonen in het openbaar  
      basisonderwijs delegeert aan het college.  

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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