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Onderwerp: Benoeming lid raad van toezicht OZHW 
 
1. Voorstel 
Wij stellen voor om mevrouw M.J. van Cappelle-Konijnenberg uit Capelle aan den IJssel te 
benoemen als lid van de raad van toezicht van Onderwijsgroep OZHW per 1 september 2012. 
 
2. Aanleiding 
Ter invulling van de vacature die ontstaat vanwege het vertrek van de heer A.F.I. Bannenberg als 
lid van de raad van toezicht OZHW, wordt mevrouw M.J. van Cappelle-Konijnenberg uit Capelle 
aan den IJssel voorgedragen voor benoeming als lid van de raad van toezicht.  
 
3. Aspecten 
De statuten van de Onderwijsgroep OZHW bepalen dat de benoeming van leden van de raad van 
toezicht gebeurt door de gemeenteraden van Nederlek, Ridderkerk, Zwijndrecht, Barendrecht en 
Hendrik Ido Ambacht. Met deze bevoegdheid wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het 
openbaar onderwijs tot uitdrukking gebracht.  
 
Het doel van het toezicht door de gemeente is: 

1. er op toezien dat het onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs 
wordt gegeven; 

2. erop toezien dat de stichting de taken structureel kan uitvoeren met de beschikbare 
middelen; 

3. dat invulling wordt gegeven aan de grondwettelijke taak van de lokale overheid, namelijk 
het geven van ‘voldoend onderwijs in een genoegzaam aantal scholen’. 

 
Aangezien er sprake is van een bindende voordracht en er bij het college geen bezwaren bekend 
zijn tegen benoeming van het voorgedragen lid, is het voorstel om mevrouw M.J. van Cappelle-
Konijnenberg te benoemen. Informatie over de selectieprocedure, de vacaturetekst en het 
curriculum vitae van de voorgedragen kandidate zijn in de brief met bijlagen van OZHW 
opgenomen en liggen bij de ter inzage liggende stukken. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Aan het bestuur van de Onderwijsgroep OZHW wordt bericht dat de gemeenteraad van Ridderkerk 
mevrouw M.J. van Cappelle-Konijnenberg heeft benoemd.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
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