
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 
 
 Doetinchem, 20 september 2018 
 
 
Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting IJsselgraaf 
 
 
Te besluiten om: 
De heer J. Blok te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting IJsselgraaf. 
 
Context 
Op 24 april 2014 hebt u ingestemd met de invoering van het raad van toezichtmodel bij de 
Stichting IJsselgraaf. De benoeming van de raad van toezicht is overeenkomstig de 
onderwijswetgeving aan de gemeenteraad. In 2015 hebben de gemeenteraden van Bronckhorst, 
Doesburg en Doetinchem ingestemd met de benoeming van de leden van de raad van toezicht. 
 
Nu een lid van de raad van toezicht in de lijn van het rooster van aftreden vertrekt (zie 
bijlage 3), is via een openbare procedure een nieuw lid geworven. 
 
Beoogd effect 
Waarborgen van het openbaar onderwijs in de gemeente Doetinchem. 
 
Argumenten 
1.1 Stichting IJsselgraaf doet een voordracht aan de gemeenteraad voor de benoeming van een 
nieuw lid 
De heer G.J. Bannink is conform het rooster van aftreden per 7 juli 2018 afgetreden. Conform 
artikel 11.5 van de statuten doet de Raad van Toezicht een voordracht aan de gemeenteraad. 
Voorgesteld wordt om de heer J. Blok te benoemen als nieuw lid (zie bijlage 2 - CV). Stichting 
IJsselgraaf heeft een profielbeschrijving van de leden van de raad van toezicht (zie bijlage 1). 
De heer Blok voldoet gezien zijn uitgebreide ervaring in het onderwijs en andere commerciële 
en maatschappelijke functies aan dit profiel. 
 
1.2 Openbare procedure 
De leden van de raad van toezicht worden via een openbare procedure geworven. Volgens de 
statuten bestaat de raad van toezicht uit minimaal 5 leden en maximaal 7 en behoudt een niet 
voltallige raad zijn bevoegdheden. 
 
1.3 Instemming Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
In de benoemingsadviescommissie hebben leden van de oudergeleding van de GMR 
deelgenomen. De voltallige GMR heeft zich achter de voordracht van de heer Blok geschaard 
(zie bijlage 4). 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het voorstel wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraden van Bronckhorst en Doesburg 
De gemeenteraden van Bronckhorst en Doesburg moeten ook een besluit nemen over de 
benoeming van de heer Blok als nieuw lid van de Raad van Toezicht omdat zij ook betrokken 
zijn bij Stichting IJsselgraaf.  
 
Financiën 
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
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Vervolg 
Stichting IJsselgraaf via de ambtelijk secretaris van de gemeente Bronckhorst op de hoogte 
stellen van het besluit van de gemeenteraden. 
 
Bijlagen 
1. Profielbeschrijving lid Raad van Toezicht 
2. CV de heer Blok 
3. Rooster van aftreden 
4. Instemming GR 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over benoeming lid raad van toezicht 
Stichting IJsselgraaf; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
de heer J. Blok benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting IJsselgraaf. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 27 september 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


