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Onderwerp
Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht van de stichting recreatiebaden gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit
De heer Ir. H. Popken herbenoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Recreatiebaden
gemeente Tynaarlo tot en met september 2019.
Wat willen wij hiermee bereiken?
In de statuten van de stichting recreatiebaden gemeente Tynaarlo is opgenomen dat de gemeenteraad van
Tynaarlo de voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting benoemt en evt. herbenoemt.
De raad van toezicht heeft als doel:
- Houden van toezicht op naleving van de statuten;
- Controle op een evenwichtige belangenbehartiging van de (drie) zwembaden binnen de stichting;
- Houden van toezicht op de realisatie van de door de stichting gestelde doelen alsmede op de
maatschappelijke effecten. Het maatschappelijke resultaat en de hiertoe gestelde doelen van beleid en
strategie.
Uit elk van de drie dorpen komen twee leden van de raad van toezicht, die het belang vertegenwoordigen van
het zwembad in hun dorp. De gemeenteraad heeft – met de benoeming van de voorzitter – de mogelijkheid om
een onafhankelijke, boven de partijen staande, voorzitter te benoemen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Tot 1 januari 2015 was de gemeente Tynaarlo eigenaar van de drie zwembaden in de gemeente Tynaarlo.
Uw raad heeft de heer Ir. Popken benoemd in de vergadering van 25 augustus 2015. Die benoeming is voor
een periode van twee jaar; dus tot september 2017. Dat betekent dat de voorzitter worden (her)benoemd.
Wat ging er aan vooraf
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft aangegeven nog twee jaar verder te willen als voorzitter. Hij heeft
daaraan de voorwaarde verbonden dat de leden van de Raad van Toezicht dit ondersteunen. De leden van de
Raad van Toezicht ondersteunen de herbenoeming van de voorzitter.

Hoe informeren we de inwoners?
De inwoners van de gemeente Tynaarlo zijn op de hoogte gebracht door middel van een persbericht.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat de voorzitter is herbenoemd, kan de Raad van Toezicht verder met het uitoefenen van zijn taak. De Raad
van Toezicht vergadert volgens de Statuten minimaal twee maal per jaar met het bestuur van de stichting
recreatiebaden gemeente Tynaarlo.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De kosten in verband met het functioneren van de Raad van Toezicht zijn voor rekening van de Stichting
Recreatiebaden Gemeente Tynaarlo.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 14
Betreft:
Benoeming vooorzitter Raad van Toezicht Stichting Recreatiebaden Gemeente Tynaarlo
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel college van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 juli 2017

gelet op artikel 6.4. van de Statuten van de Stichting Recreatiebaden Gemeente Tynaarlo

B E S L U I T:

De heer Ir. H. Popken herbenoemen in de functie van voorzitter Raad van Toezicht op de Stichting
Recreatiebaden gemeente Tynaarlo

Vries, 12 september 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

mr. B.Slofstra,

Plv. griffier

