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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Oprichting Stichting Samenwerking Onderwijs 
Bedrijfsleven

College van burgemeester 
en wethouders 
28 september 2021

Zaaknummer
379263
 

Portefeuillehouder
Henk van Os

Commissie Samen leven 
10 november 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
d.rietveld@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
25 november 2021
 

Geadviseerd besluit
1. Op grond van het bepaalde in artikel 160, tweede lid, Gemeentewet, zijn wensen en bedenkingen te 
geven ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot oprichting van en deelneming in de 
Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Ridderkerk.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het bedrijfsleven heeft behoefte aan adequaat opgeleid personeel. Het onderwijs zoekt naar 
mogelijkheden om haar curriculum af te stemmen op de vraag uit de maatschappij. In de praktijk blijkt 
dat geen vanzelfsprekendheid. Middels een Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) wordt 
door drie partijen - overheid, onderwijs en bedrijfsleven - gewerkt aan manieren om de afstand tussen 
het onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen. 

De bij SOB aangesloten partijen, waaronder de gemeente Ridderkerk, het Gemini College, het Farel 
College en een tweetal Ridderkerkse ondernemers, hebben uitgesproken om deze uitdaging in 
Ridderkerk samen aan te gaan. Concreet vertaalt zich dat in het jaarlijks organiseren van 
bedrijfsbezoeken, gastlessen, sollicitatietrainingen en praktijkopdrachten voor de leerlingen. Overheid, 
onderwijs en ondernemers vormen gezamenlijk het bestuur van SOB en zetten de lijnen uit voor de 
komende jaren. Middels de inhuur van een programmamanager worden de activiteiten opgezet en 
uitgevoerd. De programmamanager legt verantwoording af aan het bestuur en het bestuur zal de 
programmamanager op haar beurt actief ondersteunen.

Beoogd effect
De missie van SOB is dan ook het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, het 
onderwijs en de overheid zodat leerlingen in de nabije omgeving een passende werkomgeving vinden 
en het bedrijfsleven adequaat opgeleid personeel krijgt. 

Relatie met beleidskaders
Economische Visie Ridderkerk: - Arbeidsmarkt/werk/onderwijs 

Argumenten
1.1 Het heeft de voorkeur om een Stichting op te richten omdat bij deze rechtsvorm de belangen en 
zeggenschap gelijk over de drie aangesloten partijen zijn verdeeld. Daarnaast heeft een stichting geen 
winstoogmerk.

1.2 Om tot oprichting van en deelneming in de Stichting over te gaan dient conform de Gemeentewet 
artikel 160 tweede lid, de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn wensen en 
bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Middels voorliggend raadsvoorstel wordt de raad gevraagd zijn wensen en bedenkingen aan te geven.

Overleg gevoerd met
Onderwijsinstellingen en bedrijven.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Nadat uw raad uw wensen en bedenkingen in uw vergadering heeft gegeven, zullen wij een definitief 
besluit nemen. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 Oprichting en inschrijving van de nieuwe rechtspersoon. Er dient een rechtspersoon opgericht 
te worden.

 Aanstellen van het bestuur van de stichting. Dit bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van Onderwijs, Bedrijfsleven en Overheid. Het bestuur zet de strategische lijnen uit, zorgt voor 
financiering, geeft opdracht aan de programmamanager SOB en ondersteunt de 
programmamanager.
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Evaluatie/monitoring
Middels een raadsinformatiebrief zult u jaarlijks geïnformeerd worden over de activiteiten van de 
Stichting SOB Ridderkerk over het voorgaande studiejaar.

Financiën
De Stichting beschikt over een eigen budget dat door de drie partijen - onderwijs, bedrijfsleven en 
gemeente - bijeen wordt gebracht. De middelen worden gebruikt voor het organiseren en de uitvoering 
van de activiteiten van de Stichting zoals het organiseren van bedrijfsbezoeken, gastlessen en 
workshops. De jaarlijkse  gemeentelijke bijdrage bedraagt € 15.000. Deze middelen zijn reeds 
beschikbaar gesteld via de reguliere P&C cyclus.

Juridische zaken
Conform de Gemeentewet artikel 160, tweede lid wordt het ontwerpbesluit aan uw raad voorgelegd 
zodat uw raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar kan maken aan het college. 

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

 


