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Voorstel:
in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio en de heer dr. M.J. Flikkema te benoemen als lid van de Raad van Toezicht.
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Inleiding:
In de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is naar aanleiding van
het aflopen van de zittingsperiode een vacature ontstaan. De Raad van Toezicht is bevoegd om
nieuwe leden voor te dragen, maar heeft voor de benoeming de instemming nodig van de betrokken
gemeenteraden van Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van
Stichting OOZ en Regio, de heer Kenkhuis, heeft de colleges van B&W per brief d.d. 21 maart 2018
gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen benoeming van de heer dr. M.J. Flikkema als nieuw
lid voor de Raad van Toezicht van Stichting OOZ en Regio.
Argumenten:
1.1. De gemeenteraad moet instemmen met de benoeming van nieuwe leden Raad van Toezicht
Artikel 11 lid 2 van de akte van oprichting van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio schrijft
voor dat de gemeenteraad moet instemmen met de benoeming van nieuwe leden van de Raad van
Toezicht. Benoeming gebeurt voor een periode van 4 jaar, met een mogelijkheid om na afloop de
zittingsperiode met nog eens 4 jaar te verlengen.
1.2 Benoeming van de heer Flikkema is van toegevoegde waarde voor de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Na de benoeming van de heer
Flikkema bestaat de raad opnieuw uit 6 personen. Voor de vacature is een profielschets opgesteld.
Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het bij deze vacature om deskundigheden
(kennis en/of ervaring) op het gebied van onderwijs (inhoudelijk, kwaliteit). De heer Flikkema is
werkzaam als Academisch Directeur bij het Amsterdam Centre for Management Consulting en
universitair hoofddocent aan de VU en voldoet aan de functie-eisen van de opgestelde profielschets.
Vanuit beide GMR’en is inmiddels een positief advies ontvangen.
1.3 Voordracht is bindend
Op grond van artikel 11 lid 2 van de Akte van oprichting is de voordracht bindend. Als gemeenteraad
moet u er van uit gaan dat de raad van Toezicht een geschikte kandidaat voordraagt. Er is geen
ruimte een ander te benoemen.
Kanttekeningen
1.2 en 1.3 Voordracht
U kunt besluiten niet akkoord te gaan met de voordracht, maar dit moet dan wel gemotiveerd
gebeuren. Hier zijn geen redenen voor.
Alternatieven:
N.v.t.
Financiële dekking:
N.v.t.
Communicatie:
Na raadsbesluit delen wij het besluit aan de Raad van Toezicht mede. De Raad van Toezicht zal de
benoeming binnen en buiten het onderwijs bekend maken.
Vervolg:
n.v.t..
Vertrouwelijkheid:
De bijlage CV van de voorgestelde kandidaat is vertrouwelijk in verband met de bescherming van
persoonsgegevens.
Bijlagen:
1. brief d.d. 21 maart 2018 van Raad van Toezicht Stichting OOZ en Regio met verzoek in te
stemmen met voorgenomen benoeming van de heer dr. M.J. Flikkema als nieuw lid voor de
Raad van Toezicht van OOZ en Regio;
2. oprichtingsakte Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio;
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3. CV de heer dr. M.J. Flikkema (vertrouwelijk).
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2018, nummer 769;
overwegende dat op grond van artikel 11 lid 2 van de oprichtingsakte van Stichting Openbaar
Onderwijs Zwolle en Regio de gemeenteraad moet instemmen met de benoeming van leden van de
Raad van Toezicht;
gezien de voordracht van de heer M.J. Flikkema als nieuw lid van de Raad van Toezicht;
gelet op het feit dat deze voordracht voldoet aan de functie-eisen van de opgestelde profielschets;
besluit:

in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio om
de heer dr. M.J. Flikkema te benoemen als lid van de Raad van Toezicht.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 mei 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

