
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4.5 
 
 Doetinchem, 16 juni 2021 
 
ALDUS VASTGESTELD 24 JUNI 2021 
 
 
Benoeming lid Raad van Toezicht  
bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs 
 
 
Te besluiten om: 
Mevrouw C. Groot Kormelink per 1 september 2021 te benoemen als lid van de Raad van 
Toezicht van de bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs.  
 
Inleiding 
Op 17 december 2020 hebt u ingestemd met de oprichting van de bestuurstichting IJsselgraaf-
Spelenderwijs (hierna: bestuurstichting). In de statuten van deze bestuurstichting is de procedure 
voor de voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht (RvT) beschreven. Op basis 
van onderwijswetgeving en deze statuten benoemd de gemeenteraad een lid van de RvT. 
 
Sinds oktober 2020 was er sprake van een vacature bij de RvT van de bestuurstichting. 
Op 23 april 2021 ontvingen we de voordracht voor een nieuw lid. De huidige RvT verzoekt uw 
raad om de voordracht over te nemen en daarmee de laatste zetel in de RvT te kunnen invullen. 
 
Argumenten 
1.1 Benoeming op basis van artikel 17 Wet op het primair onderwijs en artikel 9. van de statuten 
bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs. 
Op basis van artikel 17 Wet op het primair onderwijs kent de gemeenteraad taken en 
verantwoordelijkheden in het kader van toezicht op het openbaar onderwijs. Eén van deze 
taken/verantwoordelijkheden is het benoemen van de leden van de RvT. Met dit voorstel voert 
de gemeenteraad deze taak/verantwoordelijkheid uit. Tevens staat in de statuten onder artikel 9 
de procedure vermeld. De voordracht is op basis van deze procedure tot stand gekomen. 
 
1.2 De bestuurstichting doet een voordracht aan de gemeenteraad voor de benoeming van een 
nieuw lid.  
Mevrouw Groot Kormelink is geworven op basis van een openbaar gemaakt profiel en een 
zorgvuldige procedure (conform artikel 9 statuten bestuurstichting). Het College van Bestuur en 
het Gemeenschappelijke Overlegorgaan waren in deze procedure betrokken en eveneens 
positief ten aanzien van de voordracht tot benoeming door de gemeenteraden. 
 
Financiën 
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.  
 
Kanttekeningen 
1.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden. 
Bij het achterwege blijven van een benoeming voldoet de bestuurstichting niet aan haar 
statuten. In de statuten van de bestuurstichting staat vermeld dat de raad van toezicht uit 
minimaal vijf leden bestaat. Bij het vertrek van een van de leden moet een nieuw lid benoemd 
worden, zodat de bestuurstichting blijft voldoen aan de statuten. De vacature voor een vijfde lid 
was sinds oktober 2020 niet ingevuld. 
 
1.2 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 mevrouw Groot Kormelink als nieuw lid van de Raad van Toezicht omdat zij ook 
betrokken zijn bij de bestuurstichting.  
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Vervolg 
Bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs wordt via de ambtelijk secretaris van de gemeente 
Bronckhorst op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenteraden.  
 
Bijlagen 
1. Profielbeschrijving lid Raad van Toezicht 
2. CV mevrouw Groot Kormelink (vertrouwelijk) 
3. Rooster van aftreden  
4. Statuten bestuurstichting  
5. Besluit Raad van Toezicht voordracht 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 

 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over benoeming lid Raad van Toezicht 
bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs; 
 
gelet op artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs; 
 
b e s l u i t : 
 
mevrouw C. Groot Kormelink per 1 september 2021 te benoemen als lid van de Raad van 
Toezicht van de bestuurstichting IJsselgraaf-Spelenderwijs.  
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 24 juni 2021, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


