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Onderwerp:  Benoeming bestuurslid Stichting Meerwerf Basisscholen 

 

Gevraagd besluit: 

De heer J.W. Stricker te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder 

met ingang van 1 augustus 2013. 

 

Publiekssamenvatting 

Ter uitvoering van een motie van de raad hebben wij een kandidaat geselecteerd die wij willen voordragen als 

bestuurslid van de Stichting Meerwerf Basisscholen. De heer Stricker voldoet aan het gewenste profiel en heeft 

aangegeven beschikbaar te zijn voor deze bestuursfunctie.  

 

Inleiding 

Op 28 januari 2013 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd uitgenodigd om gebruik te 

maken van het recht van voordracht tot benoeming van een bestuurslid in het bestuur van de Stichting 

Meerwerf Basisscholen. Op basis van een profielschets hebben wij een kandidaat geselecteerd.  De heer 

Stricker voldoet aan het gewenste profiel, wat voor ons aanleiding is deze kandidaat voor te dragen voor 

benoeming als bestuurslid voor de Stichting Meerwerf Basisscholen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Bestuurlijke borging van goed openbaar basisonderwijs in Den Helder. 

 

Kader 

- Benoemen van bestuursleden is op grond van artikel 48 de Wet op het primair onderwijs een bevoegdheid 

van de raad. 

- Op grond van de statuten van de Stichting Meerwerf Basisscholen heeft het college van burgemeester en 

wethouders het recht van voordracht voor één bestuurslid.  

- De motie van de raad van 28 januari 2013 waarin het college werd uitgenodigd om gebruik te maken van het 

recht van voordracht tot benoeming van een bestuurslid van de Stichting Meerwerf Basisscholen. 

 

Argumenten 

Voor de kandidatuur van het bestuurslid is gezocht is naar een persoon die voldoet aan het profiel van 

bestuursleden. Op grond van de gevoerde gesprekken dragen wij de heer Stricker voor als lid van het bestuur 

van de Stichting Meerwerf. De benoeming is voor de periode tot 1 januari 2017. 

 

Na benoeming bestaat het bestuur van de Stichting uit de volgende personen: 

 

Naam Voordracht Aftreden 

De heer J.W. Stricker Burgemeester en wethouders 1 januari 2017 

De heer ir. G.H. Ensing Oudergeleding  1 januari 2013 

Vacature Oudergeleding 1 januari 2017 

De heer B.B. Möhlman Bestuur 1 januari 2013 

Mevrouw A. Cok-Veenendaal Personeelsgeleding 1 januari 2013 

 

 

Bestuursleden van de stichting worden voor een periode van vier jaar benoemd. (Her)benoeming van 

bestuursleden op voordracht van de ouder- en personeelsgeleding en het stichtingsbestuur dient nog plaats te 

vinden. Ook deze benoemingen geschieden door de raad. 
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Maatschappelijk draagvlak 

De benoemingsprocedure steunt op de wetgeving en de statuten en valt onder lid i (‘benoemingen of 

functioneren van personen’) van de uitzonderingsbepalingen in artikel 2 van de Referendumverordening gemeente Den 

Helder 2012. 

 

Financiële consequenties 

Aan de benoeming zijn voor de gemeente geen financiële consequenties verbonden. 

 

Communicatie 

De raad bevestigt de benoeming aan de heer Stricker en aan het bestuur van Meerwerf Basisscholen. 

 

Realisatie 

Datum van ingang benoeming is 1 augustus 2013 

 

 

 

Den Helder, 18 juni 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Ph. Salm  
  

 


