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1. Inleiding 
Stichting Spaarnesant verzorgt het openbaar primair onderwijs in Haarlem. Namens de 
benoemingsadviescommissie van Spaarnesant verzoeken de voorzitters van de Raad van 
Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de gemeenteraad, als 
extern toezichthouder in het kader van het in stand houden van het openbaar primair 
onderwijs, in te stemmen met de benoeming van de drie voorgedragen leden in de Raad van 
Toezicht. 

2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

• ln 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. 

3. Beoogd resultaat 
Een voltallige Raad van Toezicht van Stichting Spaarensant ten behoeve van het verzorgen 
van het openbaar primair onderwijs in Haarlem. 

4. Argumenten 
De Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant kent statutair zeven leden. 
In de statuten van Stichting Spaarnesant (artikel 10) 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 de 
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: 

• De heer H. Koole (voorzitter) 
• Mevrouw H. van Ravestein 
• De heer R. Dolfmg 
• Mevrouw C. Verhagen 
• De heer J. de Jong 

De heer de Jong heeft aangegeven per 1 januari 2015 zijn functie als lid van de Raad van 
Toezicht van Spaarnesant neer te leggen. Dit betekent dat twee vacatures én de vacature in 
verband met het vertrek van dhr. de Jong in de Raad van Toezicht ingevuld dienen te worden 
(zie ook bijlage C). 

De benoemingsadviescommissie draagt de drie nieuwe leden unaniem voor. 
Stichting Spaarnesant heeft via de procedure van de benoemingsadviescommissie op basis 
van ingesloten vacature (zie bijlage D), kandidaten geselecteerd. De 
benoemingsadviescommissie bestaat uit de heren Koole en Dolfing namens de Raad van 
Toezicht en de heren Hoogvliet en Vissers namens de GMR. De benoemingsadviescommissie 
heeft op 17 september 2014 unaniem besloten de volgende drie kandidaten voor benoeming 
als lid van de Raad van Toezicht van Spaarnesant voor te dragen: 

• Mevrouw J. Koch 
• De heer H. Dobbelaar 



• De heer D. Dohmen 
Mevrouw Koch en de heer Dohmen worden voorgedragen door de Raad van Toezicht. De 
heer Dobbelaar wordt voorgedragen als kandidaat door de GMR. 

De portefeuillehouder heeft met alle drie kandidaten een gesprek gevoerd. 
De portefeuillehouder Onderwijs heeft een kennismakingsgesprek met de drie voorgedragen 
leden gevoerd en kan zich vinden in de voordracht van deze leden. Voorgedragen personen 
zijn deskundig, gemotiveerd en kunnen een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
Stichting Spaarnesant ten behoeve van het verzorgen van het openbaar primair onderwijs (zie 
curriculum vitae van de drie voorgedragen kandidaten). 

5. Risico's en kanttekeningen 
Geen. 

6. Uitvoering 

7. Bijlagen 
• Bijlage A: Aanbiedingsmail dd. 22 oktober 2014 
• Bijlage B: Brief Stichting Spaarnesant dd. 6 oktober 2014 inzake voordracht drie 

nieuwe leden Raad van Toezicht Spaarnesant 
• Bijlage C: Rooster van aftreden Raad van toezicht Stichting Spaarnesant 
• Bijlage D: Vacature t.b.v. leden van Raad van Toezicht Spaarnesant 
• Curriculum Vitae van drie voorgedragen kandidaten zijn ter inzage bij het 

Griffiebureau gelegd. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

8. Raadsbesluit 

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. 

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie) 

De griffier Deveöïiütef—\ 
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