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Geachte leden van de fractie,
Op 11 november 2020 en 4 januari jl. schreef ik u aan namens de GMR van De
Haagse Scholen (DHS), zie bijlagen. In deze brieven berichtte ik u dat de GMR
in het kader van zijn adviesrecht o.g.v. de Wet Medenzeggenschap nog een
advies diende te geven over het aan u toegezonden voorstel tot statutenwijziging dat het College van bestuur ter goedkeuring aan de gemeenteraad
heeft toegezonden. Inmiddels heeft de GMR een negatief advies over dit
voorstel gegeven (zie bijlage). Reden om negatief te adviseren is dat er geen
visie is bij DHS hoe toezicht te houden waar uit de noodzaak tot de gewenste
wijziging kan volgen, terwijl er wel veel redenen zijn om niet met deze wijziging
in te stemmen (zie onze brief van 4 januari jl.).
Op dit moment ontkomt de GMR niet aan het gevoel dat de wijzigingen slechts
hun bron vinden in het feit dat de oudergeleding van de GMR niet akkoord
is gegaan met een door de RvT gewenst lid en de Raad van Toezicht via een
statutenwijziging dit gewenste lid d.m.v. het creëren van een extra zetel alsnog
wil laten toetreden.
Ook kan de GMR de noodzaak niet plaatsen nu in deze coronatijd er geen actie
door DHS is ondernomen om in ieder geval de twee al meer dan een jaar
openstaande vacatures te vullen. Een aanbod van de GMR dat hij voor de
invulling van deze twee vacatures, waar een bindende voordracht van de
(O)GMR voor bestaat, zelf zorg wil dragen is zelfs afgewezen en een eigen
initiatief van de Raad van Toezicht is uitgebleven. Een conclusie die uit deze
afwijzing kan worden getrokken is dat de huidige RvT-leden de werkdruk niet
zien als noodzaak voor een volledige bezette Raad van Toezicht, dus dan zal
de werkdruk ook geen reden kunnen zijn voor de gewenste uitbreiding van vijf
naar zes.
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DHS als organisatie is er bij gebaat als de gemeenteraad zich eerst nog zal
verdiepen in de wijze waarop de afgelopen jaren toezicht is gehouden bij de
DHS, alvorens over het voorstel in de gemeenteraad kan worden gestemd.
Wellicht dat dan een uitbreiding met twee leden zelfs meer voor de hand zal
liggen? Ook kunnen de RvT-leden door u worden gehoord over de
daadwerkelijke reden voor deze gewenste statutenwijziging, nu men bewust
meer dan een jaar een onvolledige bezetting in stand houdt en werkdruk dus
geen rol kan spelen.
Onderwijs is dermate belangrijk dat zorgvuldigheid is geboden bij het nemen
van alle besluiten die het onderwijs of onderwijsinstellingen kunnen raken. De
door de GMR nu toegepaste en bij u verzochte zorgvuldigheid past ook bij de
rol en de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad t.a.v. het openbare
onderwijs. Deze rol en de verantwoordelijkheden zijn daarom bij de
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs ook expliciet neergelegd in de
statuten van DHS.
Voor nadere informatie treft u mij altijd bereid,
Hoogachtend,
Namens de GMR

Mr. B.A. Boer
Voorzitter

DATUM
10/02/2021
PAGINA
-2–

