
 

Motie 
 
 

Raadsvergadering: De raad van Dongeradeel in vergadering bijeen op 18 december 
2014 
 

Onderwerp: Motie vreemd aan de agenda 
 

Voorstel: 
 
Overwegende dat: 

Onderzoek functioneren Raad van Toezicht Roobol  
 

 Ouders van de burgerschool het vertrouwen in de het  
College van Bestuur hebben opgezegd en het vertrek 
eisen van haar voorzitter door middel van een 
aangeboden petitie 

 De voorzitter van het College van Bestuur mogelijk niet 
de juiste procedures volgt en heeft gevolgd ten aanzien 
medezeggenschap in het kader van visievorming, visie 
uitvoering en in aanname en ontslag 

 De Raad van Toezicht van Roobol moet toezien op het 
functioneren het College van Bestuur en zij het bevoegd 
gezag zijn om het College van Bestuur hierop aan te 
spreken 

 De Raad van Toezicht weigert de ouders van de 
burgerschool te horen. 

 De Raad van Toezicht door deze weigering de schijn 
wekt dat zij het beleid en de gevolgde procedures van de 
voorzitter van het College van Bestuur steunt. 

 De Raad van Toezicht niet volgens de juiste wijze is 
benoemd en handelt in strijd met  de wet (Artikel 
17b,benoeming lid G(MR) en Artikel 48 lid 12b, 
voordracht ten minste 1/3 door de ouders; Wet op het 
primair onderwijs) 

 De gemeenteraad precies wil weten wat er speelt binnen 
Roobol, en hoe de Raad van Toezicht invulling geeft aan 
haar taak als toezichthouder.  
 

 
Besluit Draagt het college op om 

 Een onderzoek te starten naar het functioneren van de 
Raad van Toezicht van Roobol inzake haar 
toezichthoudende taken en de bevindingen voor 1 maart 
2015 aan de gemeenteraad te rapporteren. 

 Deze motie kenbaar te maken aan de gemeentebesturen 
van de overige deelnemende gemeenten binnen Roobol  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
 

 

Ondertekening VVD Dongeradeel  
Algemeen Belang Dongeradeel 
Dongeradeel Sociaal 

 

 

 

 



 

 

 

Deze motie is in de raadsvergadering van 18 december 2014 aangehouden in afwachting van de 
uitkomsten van de bemiddelende rol van wethouder de Graaf-van der Meer in deze casus. 
 
De griffier, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.J. Folbert. 
 
 


