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Inleiding 
Inleiding 
Twee leden van de Raad van Toezicht van de stichting Eem-Vallei Educatief hebben 
aangegeven met ingang van 1 augustus 2017 afscheid te willen nemen van de raad. 
Mw. Kamphuis en dhr. Kentie hebben twee periodes als bestuurslid/toezichthouder deel 
uitgemaakt van het bestuur, later Raad van Toezicht van de stichting Eem-Vallei 
Educatief. Beiden hebben in die periodes een waardevolle bijdrage geleverd aan 
vormgeving en ten uitvoer leggen van de scheiding bestuur en toezicht. Mw. Kouwenaar-
de Coninck heeft in februari 2017 haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de 
stichting beëindigd om persoonlijke redenen. 
De Raad van Toezicht verzoekt de gemeenteraad uiterlijk per 1 november 2017 te 
benoemen tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief: 
mw. M. Rosbergen, mw. I.M. Visser en dhr. S. Schellinger. Dhr. Schellinger zal in de 
Raad van Toezicht zitting nemen namens de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is op basis van een bindende voordracht door de 
GMR. 

Centrale vraag 
Zie raadsvoorstel 

Beoogd resultaat (wat) 
Zie raadsvoorstel 

Kader 
Statuten Stichting Eem-Vallei Educatief, artikel 11 

Argumenten 
Zie raadsvoorstel 

Duurzaamheid 
Zie raadsvoorstel 

Draagvlak 
Zie raadsvoorstel 

Financiële consequenties 
Zie raadsvoorstel 

Aanpak/ui tvoering 
De bij de voordracht gevoegde CV's onder geheimhouding aan de gemeenteraad 
aanbieden. 

Bijlagen 
1. Raadsvoorstel 
2. Raadsbesluit 
3. Brief stichting Eem-Vallei Educatief 
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Voordracht leden Raad van Toezicht Stichting Eem-
Onde rwe rp / v o o r s t e l : Vallei Educatief 

Aan de Raad. 

Voorstel 
Wij stellen u voor in te stemmen met de voordracht van de leden van de Raad van 
Toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief 

Inleiding 
Stichting Eemvallei-Educatief is het bevoegd gezag voor de Jan Ligthartschool in Woudenberg 
(voorheen de twee scholen Jan Ligthartschool en de Prangelaar). De Stichting heeft een Raad 
van Toezicht. Twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief 
hebben aangegeven met ingang van 1 augustus 2017 afscheid te willen nemen van de raad. 
Eén lid heeft in februari 2017 haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de stichting 
beëindigd om persoonlijke redenen. 
De Raad van Toezicht verzoekt de gemeenteraad uiterlijk per 1 november 2017 te benoemen 
tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief: mw. M. Rosbergen, 
mw. I.M. Visser en dhr. S. Schellinger. Dhr. Schellinger zal in de Raad van Toezicht zitting 
nemen namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is op basis van een 
bindende voordracht door de GMR. 

Centrale vraag 
Stemt u in met de voordracht van mw. M. Rosbergen, mw. I.M. Visser en dhr. S. Schellinger 
als leden van de Raad van Toezicht voor de Stichting Eem-Vallei Educatief? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Instemming te verkrijgen van de gemeenteraad van Woudenberg met de voordracht van de 
leden van de Raad van Toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief, mw. M. Rosbergen, mw. I.M. 
Visser en dhr. S. Schellinger. 

Geprint op: 21-09-2017 12:40:56uur Document9 



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 
bestuur voor openbaar onderwijs. Sinds 1 jul i 2013 heeft het bestuur scheiding van bestuur en 
toezicht doorgevoerd en is er een Raad van Toezicht ingesteld. 
Twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief hebben 
aangegeven met ingang van 1 augustus 2017 afscheid te willen nemen van de raad. Mw. 
Kamphuis en dhr. Kentie hebben twee periodes als bestuurslid/toezichthouder deel uitgemaakt 
van het bestuur, later Raad van Toezicht van de stichting Eem-Vallei Educatief. Beiden hebben 
in die periodes een waardevolle bijdrage geleverd aan vormgeving en ten uitvoer leggen van 
de scheiding bestuur en toezicht. Mw. Kouwenaar- de Coninck heeft in februari 2017 haar 
lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Stichting beëindigd om persoonlijke redenen. 
Per brief van 11 jul i 2017 aan de raadsgriffier beschrijft de voorzitter van het College van 
Bestuur H. van der Zwaag (Verseon 190651) de wervingsprocedure die volgens statuten van 
Eem-Vallei Educatief is gevolgd. Zo is er een benoemingsadviescommissie samengesteld en 
zijn er in juni 2017 gesprekken gevoerd met vijf kandidaten. Deze commissie deed een 
unanieme voordracht aan de Raad van Toezicht. In haar vergadering van 27 juni 2017 heeft 
de Raad van Toezicht unaniem ingestemd met de voordracht van drie nieuwe leden. De 
profielen van de beoogde leden van de Raad van Toezicht zijn door Stichting Eem-Vallei aan de 
brief gehecht (Verson 190651). 

Gevolg is dat Stichting Eem-Vallei Educatief nu aan de gemeenteraden waar zij als bevoegd 
gezag actief is vraagt in te stemmen met de voordracht van haar nieuwe leden voor haar Raad 
van Toezicht, mw. M. Rosbergen, mw. I.M. Visser en dhr. S. Schellinger. 

Duurzaamheid 
De benoeming van het beoogd lid van de Raad van Toezicht heeft geen bekend gevolg voor 
duurzaamheid. 

Draagvlak 
Raadsbesluit tot verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Woudenberg. 
Statuten Stichting Eem-Vallei Educatief. 

Financiële consequenties 
De benoeming van de nieuwe leden heeft geen financiële consequenties, het betreft een 
vervanging. 

Aanpak/ui tvoering 

De Stichting Eem-Vallei Educatief schriftelijk informeren over het raadsbesluit. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg, 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
Secretaris Burgemeester 

Bijlagen: 
1. Brief Stichting Eem-Vallei Educatief 
2. CV's kandidaten (ter inzage voor de raadsleden) 
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Reg is t ra t i ekenmerk : 194155 

Raadsvergader ing v a n : 26 oktober 2017 

O n d e r w e r p : Voordracht leden Raad van Toezicht Stichting Eem-Vallei Educatief 

De raad van de Gemeente Woudenberg, 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van ; 

gelet op het bepaalde in de statuten van de Stichting Eem-Vallei Educatief, artikel 1 1 ; 

b e s l u i t : 

In te stemmen met de voordracht van de volgende leden van de Raad van toezicht van de Stichting 
Eem-Vallei Educatief: mw. M. Rosbergen, mw. I.M. Visser en dhr. S. Schellinger. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 26 oktober 2017 

K. Wiesenekker T. Cnossen 
raadsgriffier voorzitter 


