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1 Raadsbesluit
2 Statuten van de stichting recreatiebaden gemeente Tynaarlo

Onderwerp
Benoeming voorzitter Raad van Toezicht stichting zwembaden
Gevraagd besluit
De raad besluit dhr. M.Visser te benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht gemeente
Tynaarlo
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 (zie bijgevoegde
statuten, art. 6.4).
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?
De Raad van Toezicht heeft een geschikte kandidaat gevonden in de persoon van de huidige
vicevoorzitter: dhr. M.Visser. Wij hebben ingestemd met deze voordracht.
Wat ging er aan vooraf
De Raad van Toezicht heeft al enige tijd een vacature voor de functie van voorzitter.
In de brief van 26 oktober 2021, kenmerk 1206241, hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen, het functioneren van de Raad van Toezicht van de stichting zwembaden en de
doorlichting van de organisatie stichting zwembaden door een externe partij.
Het onderzoek door de externe partij heeft de rollen en verantwoordelijkheden van het stichtingsbestuur,
management en de raad van toezicht zwembaden in kaart gebracht. Het is nu aan deze drie om een en ander
goed te regelen. De stichting zwembaden denkt dit in 2022 te kunnen afronden.

Wij hechten eraan om – tegen de achtergrond van de implementatie van de onderzoeksbevindingen én de toch
al hectische voorbije periode – de RvT aan te houden. De huidige vicevoorzitter, dhr. M. Visser, is bereid om het
komende jaar formeel als voorzitter te fungeren. Hij heeft daarin de steun gekregen van de overige leden van
de Raad van Toezicht.
Wij stellen u voor om dhr. Visser te benoemen als voorzitter voor de periode 1 juli 2022- 30 juni 2023. De
stichting zwembaden, het management en de RvT hebben dan ruim de gelegenheid om de bevindingen van het
extern onderzoek te implementeren. Ook is dan ruimschoots tijd om een nieuwe voorzitter voor de RvT te
werven.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat de voorzitter is benoemd, 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

P. Koekoek,

gemeentesecretaris
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