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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Benoeming leden van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Voorgesteld wordt om de heren drs. D.D. Voermans en C.P. Hoogendoorn te benoemen als 
leden van de raad van toezicht van de stichting OZHW voor PO en VO met ingang van 1 
januari 2018. 

 
Inleiding 
De statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en 
voorgezet onderwijs  (OZHW voor PO en VO) bepalen dat de benoeming van leden van de raad van 
toezicht gebeurt door de gemeenteraden van Krimpenerwaard, Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht 
en H.I. Ambacht. Met deze bevoegdheid wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het 
openbaar onderwijs tot uitdrukking gebracht. 
Aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, respectievelijk de medezeggenschapsraad als 
geheel, en aan de Raad van Toezicht komt het recht toe om een bindende voordracht te doen aan de 
gemeenteraden. 
Door de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad wordt voor benoeming per 1 januari 2018 
voorgedragen de heer drs. D.D.(Bram) Voermans; de Raad van Toezicht draag de heer C.P. (Piet) 
Hoogendoorn voor. 
In de bijgevoegde brief van OZHW voor PO en VO is een profielschets van de leden van de Raad van 
Toezicht opgenomen en een korte beschrijving van de achtergrond van beide voorgedragen leden. 
 
Beoogd effect 
Met deze benoeming wordt voorzien in de per 1 januari 2018 aanwezige vacatures in de raad van 
toezicht van OZHW voor PO en VO. 
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 

1.1 Er is sprake van een bindende voordracht. 
1.2 Er zijn bij het college geen bezwaren bekend tegen de benoeming van de voorgedragen 

leden van de raad van toezicht. 
 
Overleg gevoerd met 
De bestuurssecretaris van OZHW voor PO en VO. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Met bijgevoegde brief wordt de raad van toezicht van OZHW voor PO en VO geïnformeerd over het 
besluit van de gemeenteraad tot (her)benoeming van de voorgedragen twee leden.  
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
  



 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken 
Uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het 
voortgezet onderwijs en de statuten van de stichting OZHW voor PO en VO. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Concept raadsbesluit. 
2. Brief van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO van 25 oktober 2017 met 

voordracht tot benoeming van 2 leden van de Raad van Toezicht met een korte beschrijving 
van de achtergrond van beide voorgedragen leden en met als bijlage een profielschets van de 
leden van de Raad van Toezicht. 

3. Concept antwoordbrief aan de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO. 
 


