
 

 

Motie benoeming bestuur Facetscholen 

De gemeenteraad van Kapelle, bijeen in vergadering op 13 mei 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 niet aan de gemeenteraad zijn 

voorgelegd; 

 Er in het voorstel aan de raad uitgegaan wordt van een benoeming van de vijf genoemde 

bestuursleden met terugwerkende kracht; 

 Eén van deze personen, te weten Dhr. E. Van Velsen al op 22-04-2008 door de gemeenteraad 

benoemd werd en in wezen conform de statuten na 4 jaar (in 2012) herbenoemd had moeten 

worden; 

 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: 

 Er in het gemeentelijk dossier geen opgave terug te vinden is van ‘ontslag’ van ook maar één van de 

7 ‘oude’ bestuursleden; 

 Conform de statuten van de Facetscholen de 7 ‘oude’ bestuursleden (benoemd bij oprichting van 

de stichting d.d. 16 november 2007) daarmee nog steeds het formele bestuur van de Facetscholen 

lijken te vormen, waar Dhr. E. van Velsen op 22-4-2008 (na benoeming door de gemeenteraad) als 

nieuw bestuurslid aan toegevoegd is; 

 Het bestuur (gezien de processtukken die Dhr. Lambeck naar voren brengt) sinds 2 juni 2010 willens 

en wetens gehandeld heeft in strijd met de statuten; 

 Er sinds 22 april 2014 van verschillende kanten informatie aangedragen is die vragen oproept over 

het rechtmatig handelen van de 8 benoemde bestuursleden én de 4 niet-benoemde bestuursleden; 

 Het bewuste handelen van het bestuur geleid heeft tot een situatie waarin afgeweken wordt van de 

statuten en er zoveel juridische vragen ontstaan over wie er nu in wiens naam als bestuurder 

handelt, dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur waarvoor de bestuursleden mogelijk hoofdelijk 

aansprakelijk zijn volgens artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek.  

 De gemeenteraad hierdoor op dit moment onvoldoende zicht heeft op de juridische en financiële 

consequenties van de door het bestuur gecreëerde verwarring, van de rechtsgeldigheid en 

rechtmatigheid van getekende formele documenten en van de aansprakelijkheden en mogelijke 

schadeclaims die hieruit voor het bestuur of de gemeente kunnen volgen; 



 De gemeenteraad deze ongewenste situatie rondom de gecreëerde juridische verwarring in wezen 

in stand zou houden door de 5 in het raadsvoorstel voorgedragen nieuwe bestuursleden met 

terugwerkende kracht te benoemen en dat de gemeenteraad daarmee bovendien in strijd met de 

statuten (art 6-1) zou handelen door slechts vijf bestuursleden te benoemen; 

 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; 

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

voedingsgebied van de Stichting Facetscholen behoort en dat het getuigt van ‘goed 

werkgeverschap’ om te streven naar evenredige vertegenwoordiging in het bestuur. 

 

besluit: 

 Om voor 1 juli 2014 een nieuw bevoegd gezag van 7 leden aan te stellen en wel zodanig dat: 

(a) Niet één van de ‘oude’ of ‘nieuw voorgedragen’ bestuursleden deel uitmaakt van het nieuwe 

bevoegd gezag van de Stichting Facetscholen; 

(b) 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; 

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

(d) Er door het college voor de tussenliggende periode (13 mei-1 juli 2014) een passende 

bestuurlijke oplossing gevonden wordt die in lijn is met de statuten van de Stichting.  

 Om het college opdracht te geven om middels een extern onderzoek (d.w.z. buiten de 

gemeentelijke organisatie om) voor 1 augustus 2014 in beeld te brengen wat de mogelijke 

juridische en financiële gevolgen zijn voor de gemeente Kapelle van het onbehoorlijk handelen van 

het bestuur van de Facetscholen én van het handelen van eventuele niet-benoemde bestuursleden 

die gehandeld hebben als ware zij bestuursleden én van het handelen van de 

meerscholendirecteur. Bij dit onderzoek dienen eveneens de consequenties van de rol van het 

college als toezichthouder op het openbaar onderwijs in beeld gebracht te worden. 

 Om - na oplevering van de hierboven genoemde rapportage vóór 1 augustus 2014 – in september 

2014 aan de gemeenteraad verslag uit te brengen van de bevindingen en aanbevelingen te doen 

voor herziening van de toezichthoudende rol van de gemeente. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Kapelle,  

Fractie PvdA   

Cees van Ruiten & Joyce Bommer   


