
 

 

Gespreksnotitie 

Onderwerp : Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ridderkerk 

t.b.v. het overleg met de commissie Samen leven 8 februari 2018 

 

Inleiding 

Eind 2017 is de Stichting Welzijn Ridderkerk (SWR) opgericht om het zogenaamde quasi 

inbesteden van de sport- en welzijnsproducten (SW-producten) van de Stichting Sport en 

Welzijn Ridderkerk (SenW) mogelijk te maken. 

Op 2 november jl. hebben wij uw gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief 

geïnformeerd over de samenstelling van de Raad van Toezicht a.i. van de nieuwe Stichting 

Welzijn Ridderkerk. In de raadsinformatiebrief hebben we aangegeven dat het college zal 

bekijken op welke wijze de Raad van Toezicht verder vorm zal krijgen.  Eerder is aan uw 

gemeenteraad toegezegd hierover met u in de commissie van gedachten te wisselen. 

De voorliggende notitie geeft de opvatting van het college weer over de definitieve 

samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) van de SWR. Aan de orde komen 

achtereenvolgens: 

1. De samenstelling en verwachtingen van de RvT; 

2. Interne of externe leden van de RvT; 

3. Bezoldiging RvT;  

4. Werving en selectie leden RvT. 

 

Ad. 1. Samenstelling en verwachtingen van de RvT 

De RvT wordt gebalanceerd samengesteld zowel qua kennisgebied, achtergrond als qua 

persoonskenmerken. Dit houdt in dat de kwaliteiten, competenties en kennis van de 

afzonderlijke leden het totaal van de gehele RvT versterken. Het is niet wenselijk dat 

meerdere leden van de RvT dezelfde specialistische achtergrond hebben.  

Algemeen uitgangspunt is dat voor het vervullen van de vacatures in de RvT een 

functieprofiel wordt opgesteld en vervolgens een openbare wervings- en selectieprocedure 

wordt opgestart. In het volgende hoofdstuk worden de algemene en specifieke kwaliteiten 

en competenties genoemd. 

Een belangrijk aspect hierbij is, dat de leden van de RvT zelfstandig denkend en kritisch 

kunnen bijdragen aan de besluitvorming, zodat de RvT de diverse belangen op evenwichtige 

wijze kan afwegen.  

  



 

 

Wat verwachten wij van een lid van de RvT 

Algemeen  

In algemene zin wordt verwacht dat een lid van de RvT een helicopterview heeft en 

discussies scherp op de inhoud kan voeren, de juiste vragen stelt en weet waarop gestuurd 

wordt. Daarnaast kan een lid de juiste strategische afwegingen maken en heeft hij/zij kennis 

van en inzicht in bestuurlijke en strategische vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Elk 

lid heeft een scherp analytisch vermogen en is in staat om de hoofdlijnen van het totale 

beleid van de organisatie te beoordelen. Elk lid van de RvT beschikt over specifieke 

deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke (profielschets) rol in 

de RvT en een goed functionerend netwerk met affiniteit op de domeinen waar de 

organisatie actief is. Tevens kan het lid functioneren als klankbord voor het bestuur zonder 

op de stoel van het bestuur plaats te nemen. 

Elk lid onderschrijft het integriteitsbeleid, zoals opgenomen in de statuten en functioneert 

zelfstandig denkend zonder tegenstrijdige belangen te hebben met de stichting. 

Specifieke deskundigheid, kennis en competenties leden RvT: 

 Kennis en inzicht in economische vraagstukken betreffende de financiën en fiscale 

aspecten van de onderneming; 

 Kennis en inzicht van de transformatie binnen het sociaal; 

 Kennis en inzicht in de bedrijfsvoering van instellingen en communicatie; 

 Kennis en inzicht in HRM beleid betreffende strategische positionering met betrekking 

tot flexibilisering van arbeid en bijbehorende digitalisering; 

 Juridische kennis; 

 Kennis, inzicht en ervaring in maatschappelijke vraagstukken en 

managementvraagstukken binnen het sociale domein; 

 Lokale binding en inzicht in de lokale samenleving. 

 

Voor de voorzitter van de RvT zijn aanvullende competenties gevraagd om de onderstaande 

taken uit te voeren: 

 Draagt zorg voor een goed oordeels- en besluitvormingsproces binnen de RvT; 

 Namens de leden van de RvT het aanspreekpunt voor het bestuur; 

 Ziet toe op het goed functioneren van commissies (indien van toepassing) binnen de RvT; 

 Bereidt de vergaderingen voor met het bestuur en leidt de vergaderingen van de RvT 

doelmatig. 

De totale samenstelling van de RvT herbergt in elk geval alle bovenstaande algemene en 

specifieke competenties, die per lid (onderling) kunnen verschillen 

 

 



 

 

Ad. 2. Interne of externe leden van de RvT 

Leden (drie) benoemd door het college 

Het college is conform de statuten van de SWR bevoegd 3 van de 5 leden van de RvT te 

benoemen, schorsen en ontslaan. Het college kiest ervoor om één van de 3 leden van de RvT 

(onbezoldigd) te benoemen vanuit de BAR-organisatie en twee leden extern te werven. 

Belangrijkste argument om één lid uit de BAR-organisatie te benoemen is dat de belangen 

van de gemeente op die manier zonder meer worden behartigd in een rechtstreekse lijn. 

Ervaringen elders geven aan dat wanneer er alleen externe leden geworven worden het 

risico bestaat dat deze leden zich langzaam verwijderen van de gemeente waardoor er op 

papier weliswaar sprake is van quasi-inbesteden maar in de praktijk niet.  

Leden (twee) benoemd vanuit de RvT 

De andere 2 leden van de RvT worden benoemd door de RvT zelf. 

In de huidige RvT a.i. zitten twee leden van de RvT vanuit SenW. Conform de statuten van de 

RvT is het aan de RvT zelf om de andere twee leden van de RvT te benoemen. Het ligt 

evenwel voor de hand om de twee thans zittende leden namens SenW definitief te 

benoemen in de RvT. 

Ad. 3. Bezoldiging RvT 

Voor wat betreft de bezoldiging van de voorzitter en leden van de RvT houdt de RvT zich aan 

de richtlijnen gebaseerd op het maximale percentage van de maximum bezoldigingsklasse 

van de bestuurder. De RvT hanteert binnen deze richtlijn een bandbreedte tussen € 2.000 en 

€ 4.000 op jaarbasis. 

 
Ad. 4. Werving en selectie leden RvT 

Het is de bevoegdheid van het college om drie van de vijf leden van de RvT te benoemen. Het 

college zal binnen de uitgangspunten van de voorliggende notitie zorgen voor het opstellen 

van een profielschets, plaatsen van een advertentie en selecteren van drie leden van de RvT. 

 


