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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De Stichting De Vechtstreek goedkeuring te geven om de heer R. van Rijn met terugwerkende
kracht vanaf 1 jan 2021 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting De
Vechtstreek waaronder de regionale schoolgemeenschap Broklede uit Breukelen valt alsmede de
Rientjes MAVO.

Samenvatting

De heer W. Houtzager, lid van de Raad van Toezicht Stichting De Vechtstreek heeft per email
gevraagd om de heer Van Rijn als lid van de Raad van Toezicht (hierna RvT) te benoemen.
De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs op RSG Broklede (Breukelen) en van
katholiek onderwijs op de Rientjes Mavo (Maarssen).
De heer B. van Rossum heeft de raad van toezicht verlaten in verband met het bereiken van de
maximale zittingsduur (8 jaar). Zoals uit het cv van R. van Rijn naar voren komt voldoet hij aan de
gestelde criteria.

Bijlagen
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1. CV de heer van R. van Rijn.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met een volwaardige Raad van Toezicht wordt een goed toezicht op de stichting gewaarborgd.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Wet op het voortgezet onderwijs.

Argumenten
1.1. Bevoegdheden in het kader van het toezicht op het openbaar onderwijs kunnen niet worden
gedelegeerd.
Op grond van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) verzet de aard van de
bevoegdheid zich tegen delegatie. In artikel 42 van de WVO zijn de taken die aan de gemeenteraad
zijn toebedeeld expliciet benoemd, waaronder: het benoemen of herbenoemen van de leden van de
RvT.
1.2 Gezien de cv en de motivatie van de Stichting is dit een kandidaat die voldoet aan de gestelde
criteria.

Kanttekeningen

Het bovengenoemde lid is al toegetreden tot de RvT. Door het besluit van uw raad kan het lid nu
volwaardig functioneren en is daarna ook stemgerechtigd.

Communicatie

De stichting wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

Financiën, risico’s en indicatoren

Dit voorstel bevat geen financiële consequenties en risico’s.
9 november 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

