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Voorgesteld besluit
Het geactualiseerde werkdocument (v2020.1) van de CTOO vaststellen.
Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Het werkdocument van de CTOO in lijn brengen met het ingevoerde rvt-model van het Johan de
Witt-gymnasium.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hiervan de toelichting?
Het werkdocument sluit niet meer aan bij het bestuursmodel van het Johan de Witt-gymnasium
Op 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan de invoering van een nieuw
bestuursmodel bij het Johan de Witt-gymnasium. Het gymnasium is gaan werken met een raad van
toezicht-model in plaats van een rector met een bestuur.
Het Johan de Witt-gymnasium is een van de drie openbaaronderwijsinstellingen waar de
gemeenteraad toezicht op houdt. De CTOO voert dit toezicht uit namens de raad. De werkwijze van
de CTOO staat vastgelegd in een werkdocument, waarin nog werd uitgegaan van het oude model.
De geactualiseerde versie van het werkdocument gaat uit van het nieuwe rvt-model van het Johan
de Witt-gymnasium. Dit is ook het bestuursmodel van de twee andere
openbaaronderwijsinstellingen waarop de gemeenteraad toezicht houdt.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?
Geen.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

RV Goedkeuren nieuw bestuursmodel en statuten Johan de Witt-gymnasium (ris 2436966;
vastgesteld op 9 juli 2019).
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De CTOO heeft vorig jaar deelgenomen in het besluitvormingsproces van het Johan de Wittgymnasium om te komen tot een nieuw bestuursmodel. Dit staat beschreven in het desbetreffende
raadsvoorstel. Voor de nu voorliggende aanpassing van het werkdocument is geen apart proces
doorlopen.
Hoe wordt dit betaald?
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De wijze waarop de CTOO namens de gemeenteraad toezicht houdt, staat in het werkdocument.
De raad stelt dit werkdocument vast. Het toezicht op elk schoolbestuur staat ook beschreven in de
statuten van het desbetreffende schoolbestuur.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het geactualiseerde werkdocument v2020.1 treedt in werking; de vorige versie (v2018.1) vervalt.
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