Sector/stafafdeling:
Portefeuillehouder:

Wethouder Van der Kooi

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 1 oktober 2018

de Raad

d.d. 30 oktober 2018

Onderwerp:
voordracht nieuwe leden raad van toezicht Onderwijsgroep PRIMO

Samenvatting
Door vertrek van 2 leden Raad van Toezicht en de uitbreiding van vijf naar zeven leden zocht
Onderwijsgroep PRIMO 3 nieuwe leden Raad van Toezicht. Er zijn 3 benoembare kandidaten uit
de wervingscampagne gekomen. De leden worden benoemd door de gemeenteraad.

Gevraagde beslissing commissie:
1. de gemeenteraad positief te adviseren de heer Erik G. Mulder, de heer B.G. van Dam en
de heer J. van Veen als leden van de Raad van Toezicht van de onderwijsgroep PRIMO te
benoemen.

Gevraagde beslissing Raad:
1. de heer Erik G. Mulder, de heer B.G. van Dam en de heer J. van Veen benoemen als
leden van de Raad van Toezicht van de onderwijsgroep PRIMO.

Advies / besluit vanuit commissie
De leden van de commissie Samenleving hebben geen blijk gegeven niet met het voorstel in te
kunnen stemmen.
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Onderwerp:
voordracht nieuwe leden raad van toezicht Onderwijsgroep PRIMO

1.

Inleiding
Op grond van artikel 10, lid 4 van de statuten van Onderwijsgroep PRIMO worden
de leden van de Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraad.

2.

Beoogd effect
Adequate uitvoering van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Brielle

3.

Argumenten
Per 1 november 2017 is een vacature ontstaan door het vertrek van de voorzitter.
De functie van voorzitter is intern ingevuld door zittend lid de heer G.M.L. Schott.
Dit betekent dat er een vacature lid Raad van Toezicht is ontstaan. Per 1 augustus
2018 zal nog een vacature ontstaan door het statutair vertrek van de heer R.P.M.
Struijk, die niet meer benoemd kan worden. Daarnaast is ervoor gekozen om het
aantal leden van Raad van Toezicht van vijf naar zeven, met de opmerking dat er
in praktijk gewerkt gaat worden met zes leden en de zevende plek vacant te
houden en na een jaar te evalueren of daadwerkelijke uitbreiding naar zeven nodig
is. Met vijf leden was het gevaar dat het vergaderquotum niet gehaald werd en
daarnaast wil de Raad van Toezicht om redenen van continuïteit en duurzaamheid
adequaat inspelen op het Rooster van Aftreden.
Ter invulling van de vacatures is Onderwijsgroep PRIMO op 31 januari 2018 gestart
met het werven van drie nieuwe leden. Deze wervingscampagne heeft geen
benoembare kandidaten opgeleverd. Er is een nieuwe wervingscampagne
opgestart. Hieruit zijn 3 benoembare kandidaten gekomen:
1. de heer Erik G. Mulder, wonende te Oostvoorne
2. de heer B.G. van Dam, wonende te Rotterdam
3. de heer J. van Veen, wonende te Hellevoetsluis
Voor nadere informatie (profielen en CV’s) over de kandidaten wordt u verwezen
naar de bijlage. De bijlage is met toestemming van de kandidaten toegevoegd aan
de brief van Onderwijsgroep PRIMO.
Er bestaan geen bezwaren tegen de benoeming van bovenstaande kandidaten.

4.

Draagvlak en risico’s
De benoeming van de 3 leden zal ingaan op de dag volgend op het moment dat
alle betrokken gemeenteraden hebben ingestemd met de benoemingen. Een en
ander onder voorbehoud van verkrijging van Verklaring Omtrent Gedrag.
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5.

Aanpak / uitvoering
N.v.t.

6.

Communicatie
Onderwijsgroep PRIMO wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

7.

Kosten, baten en dekking
N.v.t.

Bijlage(n):




brief onderwijsgroep PRIMO met als bijlage profielen en CV's kandidaten

bijlagen meezenden
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