
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

 

Registratienummer: 

 

RVO17.0077 Portefeuillehouder: F.F. van der Paard 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  AI17.06463 voordracht de heer G.L. Voermans       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

C. van der Horst 

(0223) 67 8895 

c.van.der.horst@denhelder.nl 

Onderwerp:  Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen 

 

Gevraagd besluit: 

De heer G.L. Voermans te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen 

met ingang van 1 december 2017 ter vervanging van mevrouw L. van der Beij-Timmering. 

 

Publiekssamenvatting 

Mevrouw L. van der Beij-Timmering heeft per 1 juli 2017 haar werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht 

van de Stichting Meerwerf beëindigd. Hierdoor is een vacature ontstaan. 

De Stichting Meerwerf basisscholen draagt de heer G.L. Voermans om deze vacature te vervullen. Het betreft 

een bindende voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

De raad wordt voorgesteld de heer G.L. Voermans als lid van de Raad van Toezicht te benoemen 

 

 

Inleiding 

Op grond van de door de gemeenteraad vastgesteld statuten bestaat  de Raad van Toezicht van de Stichting 

Meerwerf basisscholen uit vijf leden.  

Met ingang van 1 juli 2017 heeft mevrouw L van der Beij-Timmering haar functie in de Raad van Toezicht 

neergelegd in verband met verhuizing naar het buitenland. 

De heer G.L. Voermans wordt door Meerwerf voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Goed openbaar onderwijs met een bestuur dat voldoet aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur. 

 

Kader  De Wet op het primair onderwijs (Wpo) geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen van de 

gemeenteraad ten opzichte van het openbaar bestuur, waaronder het benoemen van de leden van de 

Raad van Toezicht.  In de door de gemeenteraad vastgestelde statuten staat de bevoegdheid van de gemeenteraad voor 

het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht. 

 

Argumenten 

Met het vertrek van mevrouw L. van der Beij-Timmering is er een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht 

van Meerwerf Basisscholen. Ter vervulling van de vacature heeft Meerwerf een Benoemingsadvies Commissie 

(BAC) geformeerd. Deze BAC heeft de sollicitatieprocedure gevolgd en gesprekken gevoerd met een aantal 

kandidaten. 

Dit heeft geleid tot de voordracht van de heer G.L. Voermans. De heer Voermans wordt door de BAC 

voorgedragen op bindende voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. 

In de aanbiedingsbrief van de BAC aan het bestuur van Meerwerf motiveert de BAC haar voordrachten. De 

BAC heeft bij de voordracht de door de gemeenteraad vastgestelde profielschetsen gevolgd.  De heer 

Voermans heeft ervaring in financieringsvraagstukken in het onderwijs en is daarmee aan goede aanvulling in 

de Raad van Toezicht, 

 

Alle leden worden in eerste instantie voor een periode van vier jaar benoemd. Aangezien mevrouw Van der 

Beij-Timmering haar termijn niet heeft afgerond en de heer Voermans in haar plaats wordt benoemd, zal hij in 

het rooster van aftreden haar plaats innemen. Conform dit rooster van aftreden wordt de her Voermans 

benoemt tot 1 januari 2019 met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoembaarheid. 
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Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

 

Het voorstel is niet referendabel. Conform artikel 2, lid i van de Referendumverordening 2012 is het benoemen 

van personen uitgesloten voor het houden van een referendum. 

 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

 

Financiële consequenties 

Het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht heeft voor de gemeente geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Het informeren van de pers is in dit geval een taak van de Stichting Meerwerf basisscholen. 

 

Realisatie 

De benoeming van de heer Voermans gaat in op 1 december 2017. 

 

 

 

 

Den Helder, 21 september 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


