
 

 

Motie benoeming bestuur Facetscholen 

De gemeenteraad van Kapelle, bijeen in vergadering op 22 april 2014,  

constaterend dat: 

 Er in het raadsvoorstel “Benoeming bestuursleden stichting Facetscholen 2014.02210 6” 

voorgesteld wordt om vijf bestuursleden te benoemen zoals voorgedragen in de brief van het 

schoolbestuur d.d. 11 november 2013, aangezien deze benoemingen sinds 2008 door een 

misverstand niet aan de gemeenteraad zijn voorgelegd; 

 Er in het voorstel aan de raad uitgegaan wordt van een benoeming van deze vijf bestuursleden met 

terugwerkende kracht; 

 Volgens artikel 6, lid 1 van de statuten van de Stichting Facetscholen “Het Algemeen Bestuur 

bestaat uit zeven leden, die bij voorkeur woonachtig zijn in het voedingsgebied van de scholen”; 

 De vijf door de Stichting Facetscholen aangestelde bestuursleden geen van allen woonachtig zijn in 

Schore; 

 

overwegend dat: 

 Een benoeming met terugwerkende kracht (op de data die door de Facetscholen zijn aangegeven 

als data van aanstelling) juridische onduidelijkheid creëert over de wettelijke aansprakelijkheid van 

het bestuur in de periode 2008-2014 evenals onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van de door 

het bestuur aangegane verplichtingen en genomen besluiten; 

 Een benoeming met terugwerkende kracht wellicht impliceert dat de gemeenteraad als 

toezichthouder zelf aansprakelijk is voor het bestuurlijk handelen van de genoemde vijf 

bestuursleden in de periode 2008-2014 waarin deze bestuursleden formeel niet door de 

gemeenteraad waren aangesteld en de rechtmatigheid van hun handelen door de gemeenteraad 

op dat moment niet erkend werd; 

 Schore met circa 50 leerlingen en een actieve ouder- en dorpsbeweging zeker tot het 

voedingsgebied van de Stichting Facetscholen behoort; 

 De gemeente Kapelle in haar toezichthoudende rol inzake het openbaar onderwijs te allen tijde toe 

dient te zien op de correcte toepassing van de statuten van de Stichting Facetscholen; 

 

besluit: 

 Het college opdracht te geven binnen 6 weken een nieuw voorstel in aangescherpte vorm aan de 

raad aan te bieden, waarbij: 

 (1) De mogelijke juridische consequenties van een benoeming met terugwerkende kracht in kaart 

gebracht worden en de raad  geïnformeerd wordt over de bestuurlijke aansprakelijkheid én de 

rechtsgeldigheid van door het bestuur aangegane verplichtingen en genomen besluiten in de 

periode 2008-2014; 



 (2) Er met de Stichting Facetscholen afgesproken wordt om het bevoegd gezag conform de statuten 

uit te breiden en het aantal bestuursleden voor 1 juni 2014 aan te vullen tot zeven leden, en wel 

zodanig dat: 

 (a) De afspraken over de voordracht van bestuursleden (zoals vastgelegd in artikel 6, lid 2 van de 

statuten) nageleefd worden en de gemeenteraad inzage krijgt in de voordracht van alle zeven 

bestuursleden en; 

 (b) Minimaal één van de nieuw aan te stellen bestuursleden woonachtig is in Schore. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Kapelle,  

Fractie PvdA     

Cees van Ruiten & Joyce Bommer   


