
Benoeming leden raad van toezicht Stichting 
IJsselgraaf 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: J. Ortsen 
 telefoonnummer: 377 326 
 e-mailadres: j.ortsen@doetinchem.nl 
 
 
Voorstel: 
Mevrouw Saskia Poelman, mevrouw Rimke Okma-Middeldorp en de heer  
Gert Jan Bannink benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting 
IJsselgraaf. 
 
Op 24 april 2014 hebt u ingestemd met de invoering van het raad van toezichtmodel bij de 
Stichting IJsselgraaf. In de statuten is opgenomen dat de leden van de raad van de toezicht door 
de gemeenteraad worden benoemd. Vanuit de Stichting IJsselgraaf hebben wij het verzoek 
ontvangen om drie personen uit het huidige stichtingsbestuur te benoemen.  
 
Met het invoeren van het raad van toezichtmodel is een heldere scheiding tussen 
verantwoordelijkheden in de uitvoering en in het toezicht ontstaan. Artikel 17b Wet op het 
primair onderwijs (Wpo) verplicht namelijk de functies van besturen en het houden van 
toezicht bij een instelling voor onderwijs te scheiden.  
 
Vanuit de Stichting IJsselgraaf hebben wij het verzoek ontvangen de onderstaande personen uit 
het huidige stichtingsbestuur te benoemen 
- De heer Gert Jan Bannink wordt voorgedragen om te benoemen als voorzitter raad van 

toezicht. 
- Mevrouw Saskia Poelman wordt voorgedragen als lid. 
- Mevrouw Rimkje Okma-Middeldorp wordt voorgedragen als lid.  
 
De leden hebben reeds jaren ervaring met het toezicht op de Stichting IJsselgraaf. Binnen de 
stichting wordt al enige tijd gewerkt met de nieuwe rolverdeling van raad van toezicht en 
college van bestuur. Met dit voorstel wordt deze werkwijze formeel bevestigd.  
De overige leden van de raad van toezicht worden via openbare procedure geworven (zie 
nadere informatie in bijlage 1). Volgens de statuten bestaat de raad van toezicht uit minimaal 
vijf leden en maximaal zeven leden. De procedure tot de benoeming van de overige leden 
wordt spoedig in gang gezet. Volgens de statuten behoudt een niet voltallige raad van toezicht 
zijn bevoegdheden. 
 
De procedure tot vaststelling van de leden van de raad van toezicht is besproken in de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJsselgraaf.  
De gemeenteraden van Bronckhorst en Doesburg moeten hierover ook een besluit nemen, 
omdat zij deel uitmaken van de GR IJsselgraaf. Dit voorstel wordt ook aan deze raden 
voorgelegd.  
 
Na het benoemen van de leden door de drie gemeenteraden kan de conceptakte passeren. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 
secretaris        burgemeester 
 


