
Op dinsdag 6 september 2022 vergadert de Commissie van Toezicht op het Openbaar 
Onderwijs  (CTOO) in vergaderzaal  3 - Hugo Muys van Holy van het Stadskantoor, 
aanvang 16.30 uur.

De Commissiegriffier,

D.G.H. van Poppel

OPENING
1 Opening en mededelingen

Toelichting:
CTOO richt zich op (financiële) continuïteit en identiteit van openbaar 
onderwijs (zie ook RV Vaststellen geactualiseerde werkwijze CTOO). 
Ambtenaren Serge Bomius en Mart de Koning sluiten ter vergadering aan om 
advies te geven over de jaarstukken van de drie betrokken 
onderwijsstichtingen. 

BENOEMING
2 Aanwijzen voorzitter CTOO

Toelichting:
De heer D.T.J. van Leeuwen heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter.

STUKKEN TER BESPREKING
3 Jaarstukken Stedelijk Dalton Lyceum SDL 2021 Stichting Openbaar Onderwijs

Toelichting:
Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
raadsvoorstel Vaststellen actualisatie werkdocument CTOO. Hierin heeft CTOO 
de keuze gemaakt om een eigen standaard vragenlijst op te stellen, gericht op 
de continuïteit van de school, waarbij de schoolbesturen worden verzocht de 
antwoorden, geaccordeerd door RvT, met de jaarstukken mee te sturen. 
Standaardvragenlijst – financiën:

•  Is er sprake van een materieel evenwicht, met andere woorden: 
worden structurele lasten gedekt door structurele baten. 

•  Zijn taakstellingen in de begroting opgenomen? En met welke concrete 
maatregelen worden deze taakstellingen ingevuld? 

• Zijn de voorzieningen deugdelijk onderbouwd?

Hier wordt per stichting openbaar onderwijs een ambtelijk advies over 
gegegeven.

4 Jaarverslag 2021 Stichting Johan de Witt-gymnasium
5 Jaarstukken 2021 Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht Nestas (OPOD)
TER INFORMATIE
6 Brief aan gemeenteraad inzake openbaar onderwijs in de gemeente

Toelichting:

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/22-juni/14:00/Vaststellen-geactualiseerde-werkwijze-CTOO-Raadsvoorstel


U wordt voorgesteld deze brief ter kennisgeving aan te nemen.

7 Aankondiging nieuwe voorzitter College van Bestuur Stedelijk Dalton Lyceum
Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief ter kennisgeving aan te nemen.

TENSLOTTE
8 Rondvraag
9 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


