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Voordracht lid Raad van Toezicht Stichting Eem-Vallei
Educatief

Aan de Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met de voordracht van een lid van de Raad van
Toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief.

Inleiding
Stichting Eemvallei-Educatief is het bevoegd gezag in Woudenberg voor de Jan Ligthartschool
en de Griftschool. De Stichting heeft een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht (RvT) heeft op grond van de statuten, artikel 11, een wervingsprocedure
doorlopen om in totaal drie nieuwe leden te werven. Twee leden zijn eerder dit jaar
voorgedragen voor benoeming. In mei 2020 zijn met de derde kandidaat drie gesprekken
gevoerd door de benoemingsadviescommissie. De commissie heeft een unanieme voordracht
opgesteld en de Raad van Toezicht heeft ingestemd met de voordracht.
De Raad van Toezicht verzoekt de gemeenteraad uiterlijk per 1 oktober 2020 te benoemen tot
lid van de Raad van Toezicht: De heer Matthijs Wesseloo.
Centrale vraag
Stemt u in met de voordracht van dhr. M. Wesseloo als lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting Eem-Vallei Educatief?
Beoogd resultaat (wat)
Instemming te verkrijgen van de gemeenteraad van Woudenberg met de voordracht van het
nieuwe lid van de Raad van Toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief, dhr. M. Wesseloo.
Kader
Statuten Stichting Eem-Vallei Educatief, artikel 11
Argumenten
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om leden van de raad van toezicht te benoemen in
schoolbesturen voor openbaar onderwijs. Stichting Eem-Vallei Educatief is een dergelijk
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bestuur voor openbaar onderwijs. Sinds 1 juli 2013 heeft het bestuur scheiding van bestuur en
toezicht doorgevoerd en is er een Raad van Toezicht ingesteld.
In de brief van 17 juni 2020 geeft mw. Karen Peters, voorzitter van het College van Bestuur,
aan dat de Raad van Toezicht op grond van de statuten artikel 11 een wervingsprocedure
heeft doorlopen om in totaal 3 nieuwe leden te werven. Uit de vorige wervingsprocedure in
februari zijn twee nieuwe kandidaten geselecteerd die medio april zijn voorgedragen als
nieuwe leden.
De Raad van Toezicht heeft de procedure rond de werving van alle nieuwe leden in handen
gelegd van Scolix. De benoemingsadviescommissie (BAC) bestond uit:
- twee leden van de RvT
- een lid van het dagelijks bestuur van de GMR (voorzitter)
- de voorzitter van het College van Bestuur.
In mei 2020 zijn drie gesprekken gevoerd met de derde kandidaat. Op basis van deze
gesprekken heeft de adviescommissie een unanieme voordracht opgesteld en de Raad van
Toezicht heeft unaniem ingestemd met de voordracht van het derde lid.
Het profiel van het beoogde lid van de Raad van Toezicht is door Stichting Eem-Vallei aan de
brief gehecht (Key2Zaken 035175302). Deze brief is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
Stichting Eem-Vallei Educatief vraagt nu aan de gemeenteraden waar zij als bevoegd gezag
actief is, in te stemmen met de voordracht van haar nieuwe lid voor de Raad van Toezicht, dhr.
M. Wesseloo per 1 oktober 2020.
Duurzaamheid en Inclusie
n.v.t.
Maatschappelijke participatie
n.v.t.
Financiële consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële
toelichting nodig.
Aanpak/uitvoering
Stichting Eem-Vallei Educatief schriftelijk informeren over het raadsbesluit.
Bijlage(n)
Brief Stichting Eem-Vallei Educatief
Cv kandidaat (ter inzage voor raadsleden)
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris
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