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Voorstel:
in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio en mevrouw mr. M.F. Harrigan en de heren drs. M. Zandvoort RA en prof. dr. M.J. Flikkema te
herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht.

Inleiding:
Conform wettelijke en statutaire procedures moet de gemeenteraad instemmen met (her)benoeming
van leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Bij brief
van 29 juni 2022 vraagt de voorzitter van de Raad van Toezicht OOZ om in te stemmen met
herbenoeming van twee leden van de Raad van Toezicht, waarvan de benoemingsperiode reeds is
verlopen. Per abuis is vergeten dit verzoek in te dienen, maar dit gebrek heeft geen gevolgen voor de
rechtsgeldigheid van genomen besluiten. Echter gelet hierop en aangezien medio september 2022 de
benoemingsperiode van een ander lid van de Raad van Toezicht verstrijkt, is het verzoek om zo
spoedig mogelijke besluitvorming door de gemeenteraad.
Argumenten:
1.1 De gemeenteraad moet instemmen met de (her)benoeming van leden Raad van Toezicht
De artikelen 48 Wet op het primair onderwijs en 42b Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 50
Wet op de expertisecentra en artikel 11 lid 2 van de statuten van OOZ schrijven voor dat de
gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht (her)benoemt. Herbenoeming gebeurt voor een
periode van 4 jaar.
1.2 De betreffende leden zijn van toegevoegde waarde voor de Raad van Toezicht
Uit evaluatie van het functioneren van mevrouw mr. M.F. Harrigan en de heren drs. M. Zandvoort RA
en prof. dr. M.J. Flikkema blijkt dat zij allen naar volle tevredenheid functioneren en een waardevolle
bijdrage leveren aan zowel de Raad van Toezicht als aan OOZ.
1.3 Voordracht is bindend
Op grond van artikel 11, lid 2 van de Akte van de statuten is de voordracht bindend. Als
gemeenteraad moet u er van uit gaan dat de Raad van Toezicht geschikte kandidaten voordraagt.
Kanttekeningen en risico’s
1.2 en 1.3 voordracht is bindend
U kunt besluiten niet akkoord te gaan met de voordracht tot herbenoeming, maar dit moet dan wel
gemotiveerd gebeuren. Hier zijn geen redenen voor.
Alternatieven:
N.v.t.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
Na raadsbesluit delen wij het besluit aan de Raad van Toezicht mede. Voorafgaand aan dit besluit
heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Hattem, Ommen en Zwolle omdat ook
deze gemeenten moeten instemmen met herbenoeming van de betreffende leden. De Raad van
Toezicht van OOZ zal de herbenoeming binnen en buiten het onderwijs bekend maken. Bekeken is of
deze bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders kan worden overgedragen, maar
dit blijkt niet mogelijk.
Vervolg:
N.v.t.
Bijlagen:
Brief d.d. 29 juni 2022 van de voorzitter van de Raad van Toezicht OOZ aan de gemeenteraad
Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 augustus 2022, nummer 1475;
overwegende dat op grond van artikel 11 lid 2 van de statuten van Stichting Openbaar Onderwijs
Zwolle en Regio de gemeenteraad moet instemmen met de (her)benoeming van leden van de Raad
van Toezicht;
gezien de voordracht tot herbenoeming van mevrouw mr. M.F. Harrigan en de heren drs. M.
Zandvoort RA en prof. dr. M.J. Flikkema als leden van de Raad van Toezicht;
gelet op het feit dat zij allen naar volle tevredenheid functioneren en een waardevolle bijdrage leveren
aan zowel de Raad van Toezicht als aan OOZ;
besluit:
in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio en mevrouw mr. M.F. Harrigan en de heren drs. M. Zandvoort RA en prof. dr. M.J. Flikkema te
herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
26 september 2022.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

