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Onderwerp 
Benoeming leden van de Raad van Toezicht van OZHW voor Primair Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Voorgesteld wordt om mevrouw drs. S. Pors, mevrouw ir. A. van Delft MBA, mevrouw mr. M. van der 
Nat, mevrouw D. van Dongen en de heren D. Koerselman, drs. J. Th. G. P. Franx en K. van Leeuwen 
te (her)benoemen tot lid van de raad van toezicht van de stichting OZHW voor PO en VO met ingang 
van 1 januari 2016. 
 
Inleiding 
De statuten van 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.  
Bij de totstandkoming van de stichting voor OZHW voor PO en VO per 1 januari 2015 heeft de bij deze 
gelegenheid benoemde Raad van Toezicht de opdracht gekregen om zorg te dragen voor de 
benoeming van leden van deze raad overeenkomstig de statuten van de stichting, uiterlijk per  
1 januari 2016. 
 
Beoogd effect 
Met de bevoegdheid tot benoeming van leden van de raad van toezicht wordt – conform de van 
toepassing zijnde onderwijswetten en de statuten van OZHW voor PO en VO - de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs vorm gegeven. 
 
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 zeven 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. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Concept raadsbesluit 
2. Brief van de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO van 8 juli 2015 met voordracht tot 

benoeming van 7 leden van de Raad van Toezicht en met als bijlage een profielschets van de 
leden van de Raad van Toezicht. 

3. Profiel van de voorgedragen kandidaten. 
4. Concept antwoordbrief aan de Raad van Toezicht van OZHW voor PO en VO. 

 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


