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Bijlagen - Brief aan de Raad van Toezicht van Spaarnesant: Herbenoemingen leden Raad 

van Toezicht Spaarnesant 
 

Geachte leden van de commissie Samenleving, 

 

Graag wil het college de commissie informeren over de procedure van herbenoemingen van leden van de 

Raad van Toezicht van Spaarnesant.  De gemeenteraad benoemt nieuwe leden van de Raad van Toezicht 

(RvT) van Stichting Spaarnesant op voordracht van de Raad van Toezicht,  de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) of de oudergeleding van de GMR.  Leden van de RvT worden voor vier jaar 

benoemd en kunnen hierna worden herbenoemd. De totale aaneengesloten zittingsduur van een lid is 

conform de statuten maximaal acht jaar. Herbenoemingen worden gedaan door de RvT zelf en vinden plaats 

na zorgvuldige evaluatie van het functioneren van de RvT, waarbij de inbreng van het bestuur van de stichting 

en andere gremia die rechtstreeks met de RvT te maken hebben, wordt meegenomen. 

Na een recente juridische toets is de Raad van Toezicht van Spaarnesant gebleken dat in de voordracht door 

de RvT van nieuwe kandidaat-leden voor de RvT en het hierop volgende raadsbesluit de mogelijkheid tot 

herbenoeming, met in achtneming van de maximale statutaire zittingsduur van acht jaar, niet expliciet is 

opgenomen. Stichting Spaarnesant heeft verzocht te bevestigen dat de benoeming van leden van de Raad 

van Toezicht (RvT) van stichting Spaarnesant geldt voor de maximale statutaire zittingsduur.  

Benoeming geldt voor de maximale statutaire zittingsduur waarmee herbenoeming een interne 

aangelegenheid van de RvT is. In dit scenario worden herbenoemingen gedaan door de Raad van Toezicht zelf 

na een zorgvuldige evaluatie met inbreng van alle betrokken gremia binnen Spaarnesant. 

Op basis van de statuten, de zorgvuldig gevolgde procedures door de Benoemingsadviescommissie van 

Spaarnesant en de goedkeuring van de gemeenteraad met betrekking tot de benoeming van de huidige RvT-

leden (Raadsstuk: benoeming twee leden Raad van toezicht Spaarnesant 2017/257240) en de zorgvuldige 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Getekend-raadsstuk-2017-257240-Benoeming-twee-leden-Raad-van-Toezicht-Spaamesant.pdf
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evaluatieprocedure binnen Spaarnesant is het verzoek met betrekking tot de huidige RvT-leden ingewilligd. 

Met Spaarnesant is afgesproken dat bij een nieuwe voordracht van RvT-leden, zij in hun voordracht expliciet 

aan de raad verzoeken de RvT-leden te benoemen inclusief de mogelijkheid tot een herbenoeming met een 

maximaal statutaire zittingsduur van acht jaar. Hiermee is het proces van herbenoeming voorbehouden aan 

de RvT en conform de statuten van de stichting.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 


