
Instemmen benoeming lid Raad van Toezicht 
Muziekschool Oost-Gelderland  

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: P. Pattijn 
 telefoonnummer: 377 320 
 e-mailadres: p.pattijn@doetinchem.nl 
 
 
Voorstel: 
Instemmen met de benoeming van mevrouw H. van den Broek-Hanskamp tot lid 
van de Raad van Toezicht van de Stichting Muziekschool Oost-Gelderland. 
 
Inleiding 
Op grond van de statuten van de Stichting Muziekschool Oost-Gelderland worden leden van 
de Raad van Toezicht van de school door deze raad zelf voorgedragen en benoemd. Voor een 
dergelijke benoeming is echter instemming vereist van de raad van de gemeente waarin het lid 
woonachtig is. In dit geval is het beoogd lid niet woonachtig in Doetinchem, Montferland of 
Oude IJsselstreek. Volgens de statuten is dan instemming vereist van de gemeenteraad van 
Doetinchem.  
 
Kern 
Door het vertrek van de heer Fons van Pul was een vacature ontstaan in de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht van de Stichting Muziekschool Oost-Gelderland heeft 
mevrouw H. van den Broek-Hanskamp, woonachtig in Laag-Keppel, benoemd als lid van haar 
Raad. 
De Raad van Toezicht heeft zich ook gebogen over andere kandidaten en heeft deze op grond 
van de statuten getoetst. Daarbij streven zij naar regionale spreiding alsmede naar 
professionele spreiding, spreiding naar deskundigheid (onder andere juridisch, financieel/ 
economisch, organisatorisch, pedagogisch didactisch, muziekinhoudelijk) en spreiding naar 
leeftijd. Verder dienen er ten minste één lid in Oude IJsselstreek, één lid in Montferland en ten 
minste twee leden in Doetinchem te wonen. De samenstelling van de Raad van Toezicht 
voldoet met de benoeming van mevrouw Van den Broek aan de vereisten.  
 
De voorkeur is uitgegaan naar mevrouw H. van den Broek-Hanskamp vanwege onder meer 
haar pedagogische en didactische achtergrond en haar muziekinhoudelijke achtergrond. In haar 
CV is te lezen dat zij al zeer lange tijd actief is als violiste en onderwijskundige ervaring kent bij 
vele onderwijskoepels en lid van de Raad van Toezicht van het ArtEZ conservatorium. 
Het volledige CV hebben wij in een vertrouwelijke bijlage toegevoegd. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 
 
 


