Raadsvergadering d.d. 9 december 2008 agendapunt 7
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 18 november 2008
Onderwerp:

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs van
de gemeenten Haren en Tynaarlo

Portefeuillehouder:

mr. ing. J.D. Frieling

Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit: :

Mevr. T.G. Wust-Jager
0592 – 266 34
t.wust@tynaarlo.nl
De raad voorstellen de voorgedragen bestuursleden te benoemen.

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)

TOELICHTING
Inleiding
In september 2008 hebben de gemeenteraden van de gemeente Haren en Tynaarlo besloten tot
verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in beide gemeenten.
Besloten is tot het oprichten van een stichting openbaar onderwijs en het bestuur over te dragen aan
deze stichting. Besloten is ook het college van burgemeester en wethouders op te dragen alle
handelingen te verrichten die nodig zijn om te komen tot de oprichting van een stichting en de
bestuursoverdracht.
De werving en selectie van bestuursleden is overeenkomstig de vastgestelde procedure door de
benoemingsadviescommissie afgerond waardoor de benoeming van de beoogde bestuursleden mogelijk
is.
Met de benoeming van bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair onderwijs in de gemeenten
Haren en Tynaarlo kan het nieuwe bestuur van de stichting per 1 januari 2009 beginnen met haar
werkzaamheden.
De benoeming van de bestuursleden is een bevoegdheid van de gemeenteraden. Door de
benoemingsadviescommissie heeft de werving en selectie van bestuursleden plaatsgevonden. Er zijn 22
reacties op de oproep om bestuursleden van de nieuwe stichting binnengekomen.
Wij stellen u voor in te stemmen met de benoeming van de volgende bestuursleden:
- mevrouw M. Jongsma,
woonplaats Haren;
- de heer J. Kiewiet,
woonplaats Zuidlaren;
- mevrouw A.P.J. Schrik,
woonplaats Haren;
- de heer J.J.M.G. Bruchhaus,
woonplaats Zuidlaren;
- de heer P.P.J.M. Boogers,
woonplaats Zuidlaren.

Daarbij wordt voorgesteld de heer P.P.J.M. Boogers als eerste voorzitter van de stichting voor te dragen.
Separaat wordt dit voorstel ook in de gemeente Haren behandeld, op 15 december a.s.
Van de voornoemde personen ligt een curriculum vitae vertrouwelijk voor uw raad ter inzage.
Vervolgprocedure
Met de benoeming van de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair onder onderwijs in de
gemeente Haren en Tynaarlo kan het nieuwe bestuur van de stichting per 1 januari 2009 beginnen met
haar werkzaamheden.
Financiële consequentie
Niet van toepassing
Adviezen
De benoemingsadviescommissie bestaat uit 5 leden:
• Een afgevaardigde uit de oudergeleding van de GMR Haren of Tynaarlo
• Een afgevaardigde uit de personeelsgeleding van de GMR Haren of Tynaarlo
• Een directielid namens de directies van Haren en Tynaarlo
• De portefeuillehouder onderwijs uit de gemeente Haren
• De portefeuillehouder onderwijs uit de gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit
De raad voorstellen de voorgedragen bestuursleden te benoemen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester.

mr. P. Post,

secretaris.

