
                                                                              
 

                                                        

 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 9 
  
Onderwerp: Benoeming leden raad van toezicht St. Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio  
  
Datum:  25 juli 2017  
  
Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag  
  
Decosnummer: 651  
  
Informant: L. Kortstee 
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Voorstel: 
In te stemmen met de bindende voordrachten van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio om de heer drs. M. Zandvoort RA en mevrouw mr. M.F. Harrigan te 
benoemen als lid van de Raad van Toezicht. 
 
 
 



                                                                        

Inleiding:  
In de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zijn door het vertrek van twee 
leden vacatures ontstaan. Om invulling te geven aan deze vacatures worden twee kandidaten voorgedragen. 
Voor deze benoeming is de instemming nodig van de betrokken gemeenteraden van Hattem, Ommen, 
Zwolle en Dalfsen. De voorzitter van de raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, 
mevrouw H.F. Kruize, heeft per brief d.d. 21 juni 2017 gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen 
benoeming van de heer M. Zandvoort en mevrouw M. Harrigan.  
 
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.  
 
De Raad van Toezicht heeft hiertoe een sollicitatieprocedure met profielschetsen opgesteld en doet hiervoor 
een bindende voordracht.  De voordracht is voorzien van een positief advies van de GMR. Conform artikel 11 
lid 2 tot en met 4 van de Akte van oprichting is hiermee voldaan aan de gestelde eisen rondom benoeming 
nieuwe leden Raad van Toezicht. 
 
1.2 Benoeming van de nieuwe leden is van toegevoegde waarde voor de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Na de benoeming van beide leden 
bestaat de Raad van Toezicht weer uit 5 personen. De heer Zandvoort heeft een relevante opleiding genoten 
aan Nyenrode en is beëdigd registeraccountant. Mevrouw Harrigan is bedrijfsjurist en heeft, naast juridische 
kennis en ervaring, brede toezichthoudende ervaring in zowel onderwijs, kinderopvang als welzijn. Zowel de 
heer Zandvoort (financiën & bedrijfsvoering) als mevrouw Harrigan (juridisch & governance) voldoen aan de 
functie-eisen conform het gestelde profiel.  
 
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. 
 
Duurzaamheid en 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. 
 
Bijlagen: 

1. Brief 21 juni 2017 van voorzitter raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
met het verzoek in te stemmen met voorgenomen benoemingen van de heer Zandvoort en mevrouw 
Harrigan; 

2. Akte van oprichting van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 



                                                                        

 
 
 
 
 
Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2017, nummer 651; 
 
overwegende dat 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 drs. M. Zandvoort RA en mevrouw mr. M.F. Harrigan als nieuwe leden van 
de raad van toezicht; 
 
gelet op de gevolgde werving en selectieprocedure en het positief advies van de GMR; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 11, lid 2 tot en met lid 4 van de Akte van oprichting van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio;  
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
in te stemmen met de bindende voordracht en de heer drs. M. Zandvoort RA en mevrouw mr. M.F. Harrigan 
te benoemen tot nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 september 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de plv. voorzitter,              de griffier,   
ir. L.M. Nijkamp             drs. J. Leegwater  
 


