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27 januari 2021
20-M-1 AANGEPAST
Grip op Raden van Toezicht

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 januari 2022
Constaterende dat:
• de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Ronduit in zes jaar tijd een
honoreringsverhoging van 400% hebben ontvangen (bron: jaarverslag van de stichting: in
2015 hebben de RvT leden hun eigen honorering verhoogd van ca € 2.000 naar ca € 5.000
per jaar. De vergoeding voor de voorzitter werd verhoogd naar een bedrag van € 7.500). In
december 2021 heeft de RvT het besluit genomen de beloning verder te verhogen naar ruim
€ 8.000 voor een lid en ca € 12.500 voor de voorzitter (bron 1).
• De RvT van de Christelijke scholenkoepel Saks en die van de Katholieke
scholengemeenschap Petrus Canisius College (PCC) uit Alkmaar slechts de helft van de
jaarlijkse vergoeding die de RvT van stichting Ronduit vraagt terwijl qua leerlingenaantal de
scholen vergelijkbaar zijn (bron 2: NHD 19 januari 2022 pag. 22).
Overwegende dat:
• Het VTOI, de koepel van toezichthouders wel richtlijnen geeft over het maximum echter ook
daarbij expliciet benoemd dat het uitkeren van het maximum niet hoeft of gebruikelijk is; de
praktijk van toezien is niet zo veranderd en verzwaard dat een dergelijke sprong in honorering
maatschappelijk te legitimeren is (bron3);
• de RvT wordt betaald uit publieke gelden die bestemd zijn voor het onderwijs op de scholen;
• de directeur negatief heeft geadviseerd over de verhoging (bron 4);
• leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad; vervolgens heeft diezelfde
gemeenteraad nauwelijks nog zicht op hoe deze leden hun rol invullen;
• vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen moeten worden;
• de gemeenteraad van mening is dat niet alles wat wettelijk kennelijk is toegestaan ook
maatschappelijk wenselijk of aanvaardbaar is.
Verzoekt het college:
in gesprek te gaan met de RvT van Stichting Ronduit om meer inzicht verkrijgen in de
ontwikkelingen rondom de honorering in de afgelopen zes jaar

Bron 1: financiële verslagen Ronduit
Bron 2: Toezichthouders Ronduit willen dubbele van vergelijkbare scholeninstellingen. PCC: ’Wij zitten er in ieder geval fors
onder’
Bron 3: https://vtoi-nvtk.nl/wat-doen-we/werkgeverschap/honorering
Bron 4: verslag advies directeur Ronduit

1. uiterlijk 1 mei 2022 een voorstel* aan de raad voor te leggen over de wijze waarop de
gemeenteraad in de toekomst meer grip kan krijgen op de vergoedingen van raden van
toezicht van onderwijsinstellingen, die door de gemeenteraad worden benoemd.
2. Uiterlijk 1 mei 2022 een voorstel* aan de raad voor te leggen over de wijze waarop de
gemeenteraad in zijn algemeenheid meer inzicht kan krijgen in het functioneren van raden
van toezicht en meer grip en inzicht heeft op de honorering van leden.
*dit zou kunnen door het - lokaal- aanscherpen van de richtlijnen, of een ‘agreement’ daarover af
te spreken.
En gaat over tot de orde van de dag.
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