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Aan de gemeenteraad van de gemeente  
Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA  DEN HELDER 
 

 

 
 
Datum: 15 september 2020   
Onderwerp: Voordracht herbenoeming leden RvT Meerwerf Basisscholen Den Helder 
Contactpersoon: Drs. S.T. Partiman 
Kenmerk: 4/ RvT     
Afschrift: Archief; College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder 
Bijlage: nvt   
 

 
Geachte gemeenteraad, 

  
In 2017 is door de gemeenteraad van Den Helder de eerste Raad van Toezicht voor Meerwerf 
Basisscholen Den Helder geïnstalleerd. Om te voorkomen dat door de gelijktijdige benoeming 
deze raad als geheel aftreedt is een rooster van aftreden opgesteld waarin voor twee leden de 
eerste zittingstermijn eenmalig twee jaar bedraagt. Dit geldt voor de heer Partiman en de heer 
Voermans. De overige leden hebben een zittingstermijn van vier jaar die afloopt op 31 
december 2020. Het rooster is afgestemd met de GMR. 
 
Om de continuïteit van de Raad van Toezicht van Meerwerf Basisscholen Den Helder te 
waarborgen verzoeken wij tot eenmalige herbenoeming van onderstaande leden van de huidige 
Raad van Toezicht. 
  
Ik verzoek u vriendelijk: 

 
 De heer J.W. Schrevel eenmalig voor een periode van vier jaar te herbenoemen als lid van 

de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder, tot 1 januari 2025. 
 Mevrouw Overdijk-Francis eenmalig voor een periode van vier jaar te herbenoemen als lid 

van de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder, tot 1 januari 
2025. 

  
Na hun benoeming zullen beiden opnieuw worden opgenomen in het rooster van aftreden. 
 
Voor alle duidelijkheid willen wij u erop wijzen dat de eerste benoemingen door uw 
gemeenteraad van leden van de Raad van Toezicht hebben plaatsgevonden in een periode dat 
er formeel-juridisch nog geen sprake was van een Raad van Toezicht. Het nieuwe 
stichtingsmodel van Meerwerf Basisscholen Den Helder met een Raad van Toezicht is statutair 
pas van kracht sinds 15 december 2016.  
 
Wij hebben het huidige rooster van aftreden van de eerste leden van de Raad van Toezicht dan 
ook gebaseerd op de statutaire datum.  
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Voor alle leden van de Raad van Toezicht die na 2016 zijn benoemd gelden de nieuwe 
benoemingsdata en termijnen zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Drs. S.T. Partiman 
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder 


