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Op grond van artikel 48 van de Wet primair onderwijs (WPO) heeft de gemeente 

Koggenland samen met de gemeenten Medemblik en Opmeer besloten om de 

instandhouding van de openbare scholen in onze gemeenten onder te brengen in de 

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, Medemblik en Opmeer. Omdat de termijn van mevrouw Y. Clee 

op 1 maart 2021 afliep heeft de Raad van Toezicht een werving- en selectieprocedure 

gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat u wordt voorgesteld om over te gaan tot benoeming 

van mevrouw M. Beemsterboer als lid van de Raad van Toezicht stichting Allure.  

 

 

DATUM  12 april 2021 

AGENDAPUNT  2.06.02. 

ONDERWERP  Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Allure 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Jeugd 0-23 jaar 

ZAAKNUMMER  ZK21000655 

DOCUMENTNUMMER  D21.003885 

AANLEIDING  Per 1 maart 2021 loopt conform de statuten van Stichting Allure, na een zittingstermijn van 

vier jaar, de periode af van een lid van de Raad van Toezicht. Het gaat hierbij om mevrouw 

Y. Clee. 

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

Allure. 

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw M. Beemsterboer met ingang van heden te benoemen als nieuw lid van 

de Raad van Toezicht van de stichting Allure. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met de benoeming van mevrouw Beemsterboer is de Raad van Toezicht stichting Allure 

weer compleet. 

ONDERBOUWING  

 

KANTTEKENINGEN 

  

Nvt. 

FINANCIËN  

 

Nvt. 

VERVOLG  De Stichting voor openbaar primair onderwijs Allure ontvangt een afschrift van het 

raadsbesluit. 

BIJLAGEN  1. Brief van de stichting voor openbaar primair onderwijs Allure 
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Datum: 7 maart 2021 

 

Burgemeester van Koggenland  

2. CV  van mevrouw M. Beemsterboer (vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden)  


