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DATUM  25 mei 2020 

AGENDAPUNT  3.05.05 

ONDERWERP  Allure - benoeming leden Raad van Toezicht 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Jeugd 0-23 jaar 

ZAAKNUMMER  ZK20000835 

AANLEIDING  

Stichting Allure is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in onze gemeente. Het 

toezicht op de stichting wordt uitgevoerd door een Raad van toezicht. Conform de 

relevante bepalingen in de Wet op het Primair Onderwijs worden de leden van de Raad van 

toezicht benoemd door de gemeenteraad. Uw raad wordt voorgesteld twee leden van de 

raad van toezicht te benoemen. 

 

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

Allure. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer H. Doorenspleet en de heer F. Westerkamp te benoemen als leden van de 

Raad van toezicht van de Stichting Allure met ingang van 1 september 2020. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door de benoeming starten twee nieuwe leden met een termijn van vier jaar. Daarmee is 

de continuïteit van de Raad van toezicht gewaarborgd. 

ONDERBOUWING  In de statuten van 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, Medemblik en Opmeer.  

 

In maart 2020 is, conform de statuten van Stichting Allure na een zittingstermijn van vier 

jaar, van vier leden van de raad van toezicht de benoemingstermijn afgelopen. Om te 

voorkomen dat vier leden gelijktijdig aftreden, heeft uw raad op 20 juni 2019 ingestemd 

met de benoeming van twee nieuwe leden: de heer R.J. Piet en mevrouw S. van der Linden. 

 

Met het aftreden van de andere twee leden zijn per 1 maart 2020 twee vacatures voor de 

raad van toezicht ontstaan. De afgelopen periode heeft de Raad van toezicht de 

sollicitatieprocedure doorlopen om twee nieuwe leden te werven. Aan de raad het verzoek 

om over te gaan tot de benoeming van de twee nieuwe leden: de heer H. Doorenspleet en 

de heer F. Westerkamp.  
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Datum college: 14 april 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Omdat het voor de Stichting Allure niet haalbaar was om vóór november 2019 twee nieuwe 

leden voor te dragen, bestaat de Raad van toezicht in de periode 1 maart 2020 tot 1 

september 2020 uit drie leden: mevrouw. Y. Clee, mevrouw. S.van der Linden en de heer R.J. 

Piet.  Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting mag de Raad van toezicht uit 

drie leden bestaan en blijven de besluiten die genomen worden rechtsgeldig. 

COMMUNICATIE  Stichting Allure zal in kennis gesteld worden van het raadsbesluit. 

BIJLAGEN   CV De heer H. Doorenspleet (vertrouwelijk) 

 CV De heer F. Westerkamp (vertrouwelijk)  

 


