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Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de Raadssessie op 28 juni 2012 over onder andere het nieuwe bestuursmodel 
SOPOH heeft de fractie van Forza! Haarlemmermeer een opmerking gemaakt over de 
wenselijkheid om aan het artikel in de statuten over de benoeming van leden van de Raad 
van Toezicht (artikel 11 lid 7) een bepaling toe te voegen, dat van benoeming worden 
uitgesloten die kandidaten die in het verleden een strafrechtelijke veroordeling hebben 
gehad, bijvoorbeeld terzake van frauduleuze financiële handelingen. Ons college is van 
mening dat deze toevoeging niet wenselijk is. 

De wet bepaalt welke strafzaken geregistreerd moeten worden. Bij misdrijven vindt 
registratie plaats als iemand van twaalf jaar of ouder als verdachte van een misdrijf wordt 
aangemerkt. Overtredingen worden geregistreerd als de verdachte ervan een vrijheidsstraf, 
een voorwaardelijke straf of een opgelegde boete of transactie van minimaal l00  euro krijgt 
opgelegd. Gegevens over overtredingen blijven meestal vijf jaar geregistreerd, en tien jaar 
bij veroordeling tot een vrijheidsstraf of een taakstraf. Gegevens over misdrijven blijven in 
ieder geval dertig jaar geregistreerd. Wij zijn van mening dat een algemene toevoeging aan 
de statuten tot permanente uitsluiting van een ieder die ooit een strafblad heeft gehad niet 
conform de Nederlandse wetgeving is, waarin registratie op enig moment weer komt te 
vervallen (en mensen weer een 'nieuwe kans' krijgen). 

De voorliggende tekst van de conceptstatuten is tot stand gekomen in samenwerking tussen 
college en het huidige bestuur van SOPOH. De voorbeeldstatuten van de 
belangenorganisatie VOSIABB hebben hierbij als uitgangspunt gediend. De tekst is 
inhoudelijk en juridisch afgestemd en getoetst aan de onderwijsregelgeving en de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 
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Feit is dat het vaststellen van de statuten tot de bevoegdheid van uw Raad behoort. Het 
college kan u daarin slechts adviseren. Wij adviseren u dan ook om geen toevoeging in 
bedoelde zin aan de statuten te doen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat in de procedure 
van werving van leden van de Raad van Toezicht standaard een Verklaring omtrent het 
Gedrag wordt gevraagd. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt 
dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, i.c. het plaatsnemen in de 
Raad van Toezicht. Op die manier is het voor een kandidaat met een registratie voor een 
'lichte' overtreding die in geen enkele zin gerelateerd is aan het onderwijs toch mogelijk een 
functie in de Raad van Toezicht in te nemen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester, 




