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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Benoeming drie leden Raad van Toezicht Spaarnesant 

 

Nummer 2019/1033076 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Out-Schipper, I. 

Telefoonnummer 023-5113486 

Email i.out@haarlem.nl 

Kernboodschap De Gemeenteraad is, als extern toezichthouder in het kader van het in stand 

houden van het openbaar primair onderwijs conform artikel 10, lid 4.1 van de 

statuten van Stichting Spaarnesant, bevoegd om een besluit te nemen over het 

benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant. De 

drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht worden op basis van een bindende 

voordracht door de oudergeleding en/of door de voltallige Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad voorgedragen, conform de Wet op het primair onderwijs 

(artikelen 17a en 48b). Met de benoeming van de drie nieuwe leden is de Raad 

van Toezicht voltallig. 

 

Omwille van het waarborgen van de privacy van de kandidaat-leden voor de Raad 

van Toezicht van Spaarnesant zijn op verzoek van genoemd schoolbestuur en de 

kandidaat-leden de cv’s geheim. De geheimhouding ex artikel 25 ( lid 2 en 4) 

Gemeentewet op de cv’s  wordt door het college opgelegd op basis van artikel 10, 

lid 1d van de wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding moet worden 

bekrachtigd door de raad. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Statuten van Stichting Spaarnesant (2013/375901), zoals besloten in de 

raadsvergadering van 13 maart 2014. 

- Benoeming drie leden Raad van Toezicht (2014/478350), zoals besloten in 

de raadsvergadering  van 12 maart 2015. 

- Benoeming twee leden Raad van Toezicht (2017/257240), zoals besloten 

in de raadsvergadering van 20 juli 2017. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/13-maart/19:30/Statutenwijziging-Spaarnesant/2013375901-BW-nota-Statutenwijziging-Spaarnesant-4.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/12-maart/19:30/Benoeming-drie-leden-Raad-van-Toezicht-Spaarnesant-2/2014478350-2-Raadsstuk-benoeming-nieuwe-leden-Raad-van-Toezicht-Stichting-Spaarnesant-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Benoeming-twee-leden-Raad-van-Toezicht-Spaarnesant/2017257240-1-Benoeming-twee-leden-Raad-van-Toezicht-Spaarnesant-2.pdf


 

 Kenmerk: 2019/1033076 2/4 

 

Besluit College 

d.d. …………. 

(wordt ingevuld door 

BC) 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 
       Het college besluit voorts  

2. Op grond van het waarborgen van de privacy van de voorgedragen 
kandidaat-leden in de Raad van Toezicht van Spaarnesant (artikel 10, lid 
1d van de Wet op openbaarheid van bestuur) de door het college 
opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 2 en 4 van de 
Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de 
cv’s van de kanditaatleden. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

- In te stemmen met de benoeming van de drie voorgedragen leden in de 

Raad van Toezicht, op voordracht van de Raad van Toezicht en de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Spaarnesant. 

- Op grond van het waarborgen van de privacy van de voorgedragen 

kandidaat-leden in de Raad van Toezicht van Spaarnesant (artikel 10, lid 

1d van de Wet op openbaarheid ban bestuur) de door het college 

opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 2 en 4 van de 

Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de 

cv’s van de kandidaatleden. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Stichting Spaarnesant verzorgt het openbaar onderwijs in Haarlem. Zij verzoekt de gemeenteraad, als 

extern toezichthouder in het kader van het in stand houden van het openbaar primair onderwijs 

conform artikel 10, lid 4.1 van de statuten van Stichting Spaarnesant, in te stemmen met de 

benoeming van de drie voorgedragen leden in de Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant. De 

drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht worden op basis van een bindende voordracht door de 

oudergeleding en/of door de voltallige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgedragen, 

conform de Wet op het primair onderwijs (artikelen 17a en 48b). Met de benoeming van de drie 

nieuwe leden is de Raad van Toezicht voltallig. 
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2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. In te stemmen met de benoeming van de drie voorgedragen leden in de Raad van Toezicht, 

op voordracht van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

van Stichting Spaarnesant. 

2. De geheimhouding op de cv’s van de kandidaatleden te bekrachtigen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een voltallige Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant ten behoeve van het verzorgen van het 

openbaar primair onderwijs in Haarlem. 

 

4. Argumenten 

4.1 Het besluit past in het ingezet beleid. 

De benoeming van de drie voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant 

past binnen programma 1 ‘Maatschappelijke participatie’ van de programmabegroting 2019. In 

beleidsveld 1.1. ‘Onderwijs en Sport’ is de volgende doelstelling verwoord: ‘Meer kansen voor de 

jeugd om een goede schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met het voortgezet 

onderwijs’. Spaarnesant verzorgt het openbaar primair (speciaal) onderwijs in Haarlem. 

 

 

4.2 De Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant kent zeven leden. 

In de statuten van Stichting Spaarnesant (artikel 10, lid 4.1) is opgenomen dat de Raad van Toezicht 

bestaat uit minimaal drie leden. De Raad van Toezicht heeft overeenkomstig het bepaalde in 

genoemd artikel de bevoegdheid het aantal leden te bepalen. Er is vanwege de omvang van Stichting 

Spaarnesant gekozen om de raad te laten bestaan uit zeven door de gemeenteraad te benoemen 

personen. In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen momenteel zitting: 

- Mevrouw J. Koch (voorzitter) 

- Mevrouw S. Schoonhoven 

- De heer D. Dohmen 

- De heer H. Tulner 

Dit betekent dat er drie vacatures  in de Raad van Toezicht ingevuld worden. 

 

4.3 De Raad van Toezicht draagt drie nieuwe leden Raad van Toezicht voor. 

Stichting Spaarnesant heeft een wervings- en selectieprocedure conform de Wet op het primair 

onderwijs, de Wet op medezeggenschap, de statuten, het toezichtkader en het reglement werving en 

selectie nieuwe leden Raad van Toezicht. De drie kandidaten zijn geselecteerd via de procedure van 

de benoemingsadviescommissie (BAC) op basis van bijgesloten profiel voor nieuw te werven leden 

voor de Raad van Toezicht. 
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Op 16 december 2019 heeft de Raad van Toezicht besloten de volgende drie kandidaten voor te 

dragen als lid van de Raad van Toezicht van Spaarnesant voor een eerste zittingstermijn van vier jaar, 

met de mogelijkheid van directe herbenoeming door de Raad van Toezicht tot een maximale 

aaneengesloten zittingsperiode van 8 jaar: 

- mevrouw E. Kroezen (op bindende voordracht van de oudergeleding GMR) 

- mevrouw E. Sweet (op bindende voordracht van de oudergeleding GMR) 

- dhr. J. Streefkerk (op bindende voordracht van de voltallige GMR) 

Met benoeming van deze drie leden is de Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant voltallig.  

 
4.4 De curriculum vitae van de kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht Spaarnesant worden 

omwille van privacy niet openbaar gemaakt.  
Omwille van het waarborgen van de privacy van de kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht van 

Spaarnesant zijn op verzoek van genoemd schoolbestuur en de kandidaat-leden de bijlagen A en B 

geheim. De geheimhouding ex artikel 25 (lid 2 en 4) Gemeentewet op bijlagen A en B behorende bij 

het raadsstuk wordt door het college opgelegd op basis van artikel 10, lid 1d van de wet 

openbaarheid van bestuur. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad. Bijlagen A en 

B vermelden de curriculum vitae van de kandidaatleden ten behoeve van de Raad van Toezicht van 

Spaarnesant. De geheimhouding blijft na besluitvorming in de raad bekrachtigd.  

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Stichting Spaarnesant informeert de voorgedragen drie leden dat de gemeenteraad instemt met 

benoeming in haar Raad van Toezicht. 

 

7. Bijlagen 

 Brief Stichting Spaarnesant dd. 17 december 2019 inzake voordracht benoeming drie nieuwe 

leden Raad van Toezicht (kenmerk SPS.2019.185) 

 Statuten Stichting Spaarnesant 

 Toezichtskader Spaarnesant 

 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 

 Profiel leden Raad van Toezicht 

 Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht 

 Beknopte curriculum vitae drie kandidaat RvT-leden (geheim) 

 

 

 

 

 


