Raadsvoorstel

Status: besluitvormend

Agendapunt:

13

Onderwerp:

Benoeming nieuw bestuurslid stichting theater de Stoomfabriek

Datum:

27 maart 2018

Portefeuillehouder:

dhr. J.W. Uitslag

Decosnummer:

755

Informant:

Evelien Klunder
e.klunder@dalfsen.nl
06-51291655

Voorstel:
1. Femke Sinnema te benoemen als nieuw bestuurslid van stichting theater de Stoomfabriek
2. Het college van Burgemeester en Wethouders te mandateren om toekomstige bestuursleden
te benoemen namens de gemeenteraad.
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Inleiding:
Stichting theater de Stoomfabriek heeft door het vertrek van een bestuurslid een vacature binnen haar
bestuur. Er is een beoogd nieuw bestuurslid, namelijk Femke Sinnema. In de statuten van de stichting
is opgenomen dat nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het college aan uw
gemeenteraad. Uiteindelijk benoemt uw raad de nieuwe bestuursleden.
Argumenten:
1.1 Femke Sinnema past goed binnen het profiel dat hoort bij de ontstane vacature voor het bestuur
van stichting theater de Stoomfabriek.
Femke is het beoogde bestuurslid om de vacature in te vullen die is ontstaan na het aftreden van
Wout van Bruchem. Wout had zitting is het bestuur als vertegenwoordiger van de verenigingen in de
gemeente Dalfsen en als initiator en betrokkene van verschillende evenementen zoals Kunsten op
Straat en de Week van de Amateurkunst. Femke heeft een dezelfde profiel. Zij heeft een breed
netwerk in Dalfsen en was betrokken bij onder andere de Oranjevereniging.
1.2. In de statuten van stichting Theater de Stoomfabriek is opgenomen dat het college de nieuwe
bestuursleden voordraagt en dat de gemeenteraad nieuwe bestuursleden benoemd.
Een beoogd bestuurslid moet aldus de statuten een natuurlijk persoon zijn, die geen directe of
indirecte relatie onderhoudt met de gemeente Dalfsen in arbeids- technische, bestuurlijke of
professionele zin. Tevens moet de persoon voldoen aan het profiel voor bestuursfuncties zoals door
het college is vastgesteld. De voorgestelde persoon voldoet hieraan, zodat het college deze
voordraagt voor benoeming.
2.1 De beschreven werkwijze in de statuten lijkt nogal zwaar ten opzichte van de governance
afspraken bij andere maatschappelijke voorzieningen.
Wanneer we kijken naar de afspraken tussen gemeente en welzijnsstichting of gemeente en
kulturhusen, dan gaan de governance afspraken niet verder dan het consulteren van het college bij
benoeming van nieuwe bestuursleden of raad van toezicht leden. De gekozen wijze bij theater de
Stoomfabriek, namelijk het voordragen van bestuursleden via het college aan de gemeenteraad, en
een benoeming door de gemeenteraad, lijkt daarom erg zwaar. Daarom het voorstel om de
gemeenteraad het college te mandateren om nieuwe bestuursleden te benoemen.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Alternatieven:
1.1 Femke Sinnema niet te benoemen als nieuw bestuurslid voor stichting theater de Stoomfabriek
De raad kan ervoor kiezen om niet in te stemmen met deze voorgestelde benoeming. Dan kan de
raad het college verzoeken een andere kandidaat voor te dragen.
2.1 Het college van B&W niet te mandateren voor het benoemen van nieuwe bestuursleden.
Mandatering aan het college houdt een vereenvoudiging van de procedure in. De raad kan er echter
voor kiezen de benoeming alsnog te blijven doen.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Financiële dekking:
Niet van toepassing
Communicatie:
Niet van toepassing
Vervolg:
Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid:
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De bijlage CV van de voorgestelde kandidaat is vertrouwelijk in verband met de bescherming van
persoonsgegevens.
Bijlagen:
CV Femke Sinnema https://nl.linkedin.com/in/femke-sinnema-5920828

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. 27 maart 2018 , nummer 755;
besluit:
1. Femke Sinnema te benoemen als nieuw bestuurslid van stichting theater de Stoomfabriek
2. Het college van Burgemeester en Wethouders te mandateren om toekomstige bestuursleden
te benoemen namens de gemeenteraad.
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,
J. Leegwater MSc

