Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 8.19
Doetinchem, 9 december 2015

Benoeming leden raad van toezicht Stichting IJsselgraaf
Voorstel:
Mevrouw M. Schnitzler en de heer H. Scheinck (ingaande vanaf zijn pensionering)
benoemen tot leden van de raad van toezicht van Stichting IJsselgraaf.
Op 24 april 2014 hebt u ingestemd met de invoering van het raad van toezicht-model bij de
stichting IJsselgraaf. In de statuten is opgenomen dat de leden van de raad van toezicht door de
gemeenteraad worden benoemd. In juni 2015 hebben de gemeenteraden van Bronckhorst,
Doesburg en Doetinchem ingestemd met de benoeming van de eerste drie leden van de Raad
van Toezicht.
Met het invoeren van het raad van toezicht-model is een heldere scheiding tussen de
verantwoordelijkheden in de uitvoering en in het toezicht ontstaan. Artikel 17b van de Wet op
het primair onderwijs 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 te
benoemen als lid van de raad van toezicht.
- mevrouw M. Schnitzler;
- de heer H. Scheinck (ingaande vanaf zijn pensionering).
Wij verzoeken u de benoeming van de heer Scheinck in verband met zijn huidige functie van
gemeentesecretaris van de gemeente Winterswijk pas na zijn pensionering in te laten gaan
(gepland voor 1 mei 2016). De GR, de huidige raad van toezicht en de heer Scheinck willen
elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen.
Deze leden van de raad van toezicht zijn via een openbare procedure geworven. De GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) heeft ingestemd met de benoeming van deze
twee leden (zie instemmingsformulier. De te benoemen leden voldoen aan het gevraagde
profiel (zie Profiel lid Raad van Toezicht).
De procedure tot vaststelling van de leden van de raad van toezicht is besproken in de 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.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

bc. N.E. Joosten

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over benoeming leden raad van toezicht
Stichting IJsselgraaf;
gelet op artikel 17b van de Wet op het primair onderwijs;
besluit:
mevrouw M. Schnitzler en de heer H. Scheinck (ingaande vanaf zijn pensionering) te benoemen
tot leden van de raad van toezicht van Stichting IJsselgraaf.
Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2015,

, griffier

, voorzitter

