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DATUM  16 september 2019 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Allure - benoeming leden Raad van Toezicht 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Jeugd 0-23 jaar 

ZAAKNUMMER  ZK19002285 

AANLEIDING  In maart 2020 loopt conform de statuten van Stichting Allure, na een zittingstermijn van 

vier jaar, van vier leden van de Raad van Toezicht de zittingstermijn af. Het gaat hierbij om 

de volgende leden: 

De heer J. Mesu (voorzitter); 

De heer drs. R. van der Guchte; 

De heer mr. J.W. Bloem; 

De heer drs. R. Viëtor. 

De zittingstermijn van het vijfde lid, mevrouw drs. Y. Clee loopt in maart 2021 af. 

 

KADER  Wet op het Primair Onderwijs en de statuten van de Stichting voor openbaar onderwijs 

Allure. 

WIJ STELLEN VOOR  Over te gaan tot benoeming van de heer R.J. Piet en mevrouw S. van der Linden als nieuwe 

leden van de raad van toezicht van Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs. 

Daarnaast akkoord te gaan met de herbenoeming van de heren J. Mesu en drs. R. van der 

Guchte tot einde schooljaar 2019-2020 als zittende leden van de raad van toezicht van 

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs. 

 

ONDERBOUWING  Op grond van artikel 48 van de Wet primair onderwijs (WPO) hebben wij samen met de 

gemeenten Medemblik en Opmeer besloten om de instandhouding van de openbare 

scholen in onze gemeenten onder te brengen in Stichting Allure.  

 

De daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen brengen met zich mee dat 

benoeming en herbenoeming van de leden van het bestuur van Allure op grond hiervan 

plaatsvindt door de gemeenteraad. 

 

In artikel 5 van de statuten van de Stichting Allure is bepaald dat de Raad van Toezicht van 

de Stichting uit vijf leden bestaat die benoemd worden door de gemeenteraden van de 

gemeenten Koggenland, Opmeer en Medemblik. Daarnaast is bepaald dat twee van deze 

leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de ouders alsmede één 
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

lid op basis van een bindende voordracht door de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR).  

 

Om te voorkomen dat genoemde leden gelijktijdig aftreden, is er door het College van 

Bestuur een verdeling gemaakt van twee om twee leden zodat continuïteit binnen de Raad 

van Toezicht wordt gewaarborgd. De heer mr. J.W. Bloem en de heer drs. R. Viëtor zullen 

om die reden dit schooljaar 2018-2019 aftreden. Dit betekent dat de heren J. Mesu en drs. 

R. van der Guchte nog voor 1 jaar aanblijven, tot einde schooljaar 2019-2020, en dus 

moeten worden herbenoemd.  

 

De nieuwe leden zijn na afronding van een sollicitatieprocedure geworven. Op basis 

hiervan wordt voorgesteld om over te gaan tot benoeming van deze nieuwe leden. Het 

gaat hier om de heer R.J. Piet en mevrouw S. van der Linden.  

COMMUNICATIE  Aan de Stichting voor openbaar primair onderwijs Allure het raadsbesluit meedelen.  


