
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 23 oktober 2019 
 
 
ALDUS VASTGESTELD 31 OKTOBER 2019 
 
 
Benoemingen leden Raad van Toezicht 
Muziekschool Oost-Gelderland 
 
 
Te besluiten om: 
1. De benoeming van de heer C.Q.T.M. Hagens tot lid van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Muziekschool Oost-Gelderland goed te keuren. 
2. De benoeming van mevrouw B. Witteveen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Muziekschool Oost-Gelderland goed te keuren; 
 
Context 
De Raad van Toezicht van de Muziekschool Oost-Gelderland heeft uw raad verzocht de 
benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht goed te keuren. Op grond van de 
statuten van de Stichting Muziekschool Oost-Gelderland worden leden van de Raad van Toezicht 
door de Raad van Toezicht voorgedragen en benoemd. Bij een eerste benoeming is goedkeuring 
vereist van de gemeenteraad. 
 
Beoogd effect 
Met uw goedkeuring zijn de procedures met betrekking tot de aanstelling van nieuwe leden van 
de Raad van Toezicht conform de statuten uitgevoerd en bestaat de Raad van Toezicht weer uit 
het minimaal benodigde aantal van vijf leden. 
 
Argumenten 
1.1 en 2.1 De Raad van Toezicht vraagt u deze beide benoemingen goed te keuren. 
Door het vertrek van twee leden waren er vacatures ontstaan in de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht heeft de heer C.Q.T.M. Hagens en mevrouw B. Witteveen benoemd als leden van 
de Raad van Toezicht. 
 
1.2 Voor de benoeming van de heer Hagens is goedkeuring nodig van de gemeenteraad van zijn 
woonplaats. 
Conform de statuten is bij een eerste benoeming goedkeuring vereist van de gemeenteraad van 
de gemeente waarin het lid woonachtig is. De heer Hagens is woonachtig in de gemeente 
Doetinchem. Aldus is voor benoeming van de heer Hagens uw goedkeuring vereist. 
 
2.2 Ook voor de benoeming van mevrouw Witteveen is uw goedkeuring nodig. 
Volgens de statuten is, in het geval een beoogd lid niet woont in Doetinchem, Montferland of 
Oude IJsselstreek, goedkeuring vereist van de gemeenteraad van Doetinchem. Mevrouw 
B. Witteveen woont in Laag-Keppel in de gemeente Bronckhorst. Volgens de statuten is dan uw 
goedkeuring vereist. 
 
Kanttekeningen 
Vraagtekens bij goedkeuringsrecht in huidige tijdsgewricht. 
De vraag kan gesteld worden of het goedkeuringsrecht van de gemeenteraad nog past in het 
huidige tijdsgewricht. Het kan raadzaam zijn - mede gezien de vorming van het Cultuurbedrijf -  
om dit goedkeuringsrecht in de toekomst tegen het licht te houden. Bij de oprichting van het 
Cultuurbedrijf is het moment aldaar om te kijken naar dit construct. Het eerste initiatief hiertoe 
ligt dan bij de Stichting Muziekschool Oost-Gelderland. 
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Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Het besluit van uw raad wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van Toezicht van de Muziekschool 
Oost-Gelderland.  
 
Bijlagen 
1. Verzoek Raad van Toezicht, motivatiebrief en CV de heer C.Q.T.M. Hagens (niet-openbaar). 
2. Verzoek Raad van Toezicht, motivatiebrief en CV mevrouw B. Witteveen (niet-openbaar). 
 
 
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 goedkeuring benoeming leden Raad 
van Toezicht Muziekschool Oost-Gelderland; 
 
gelet op artikel 6, lid 4 van de Statuten van Stichting Muziekschool Oost-Gelderland; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De benoeming van de heer C.Q.T.M. Hagens tot lid van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Muziekschool Oost-Gelderland goed te keuren. 
2. De benoeming van mevrouw B. Witteveen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Muziekschool Oost-Gelderland goed te keuren. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 31 oktober 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


