
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 mei 2018

Onderwerp : Benoeming leden Raad van Toezicht Reflexis Openbaar Onderwijs

Voorgestelde beslissing:

1. Benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de openbare rechtspersoon Reflexis Openbaar Onderwijs 
de volgende personen:
- De heer Marc Kothuis, woonachtig te Lichtenvoorde
- de heer Rogier Hoftijzer, woonachtig te Varsseveld (op voordracht van de oudergeleding GMR)

Aanleiding

De schoolbesturen Stichting LIMA en de openbare rechtspersoon Reflexis zijn een verregaande vorm van 
samenwerking aangegaan (personele unie) als PARAAT-scholen.
Hiertoe zijn de statuten van de stichting LIMA en de verordening van de openbare rechtspersoon op elkaar 
afgestemd. 
Uitvloeisel hiervan is onder meer dat voor beide besturen één gemeenschappelijke Raad van Toezicht  (RvT) 
is ingesteld.
Elk bestuur moet wel zélf een besluit nemen tot benoeming van de leden van de RvT.

Twee leden van de RvT zijn per 1 januari 2018 afgetreden omdat zij de maximale zittingstermijn binnen de 
RvT (of de rechtsvoorganger) hebben bereikt.
Het betreft:
 mevrouw Ingrid Canter Cremers-Rijsdorp, woonachtig te Ulft en benoemd op voordracht van de 

oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en
 de heer Henk Gerrits, woonachtig te Groenlo.

De RvT telt daardoor nog 3 leden. De RvT moet bestaan uit ten minste 5 personen.

De openbare rechtspersoon Reflexis  heeft scholen in vier verschillende gemeenten. Elk van deze 
gemeenten moet een besluit nemen. De gemeenteraden benoemen de leden van de RvT op voordracht van 
de RvT. Voor een derde gedeelte van de Raad van Toezicht geldt dat zij zijn voorgedragen op bindende 
voordracht van de oudergeleding van de GMR. 

Voor de werving van nieuwe leden is een profielschets opgesteld en de vacatures zijn bekend gemaakt in 
dagblad De Gelderlander en de plaatselijke weekbladen. De profielschets en de advertentietekst liggen bij 
de stukken ter inzage.

Met de brief van 9 februari 2018 doet de RvT een voordracht aan de gemeenteraad tot benoeming van de 
heren Marc Kothuis en Rogier Hoftijzer. De ingangsdatum van de benoeming is zo spoedig mogelijk maar 
kan eerst ingaan nadat de besluitvorming in de gemeenten en bij Stichting LIMA is afgerond.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Hiermee komt het aantal leden van de Raad van Toezicht weer op het minimale aantal van 5 

personen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De kandidaten zijn benoembaar
De RvT en GMR hebben besloten om gezamenlijk de werving van nieuwe RvT-leden te 
doen. Een benoemingsadviescommissie bestaande uit leden van de RvT en GMR, heeft 
unaniem tot de voordracht van beide kandidaten besloten. Hierbij is rekening gehouden 
met de opgestelde profielschets.
De gemeenteraden zijn niet bevoegd leden van de RvT te benoemen die niet zijn 
voorgedragen. Als de gemeenteraad besluit een voorgedragen lid niet te benoemen, zal er 
een nieuwe bindende voordracht moeten komen.



Burgemeester en wethouders,
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


