
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Herbenoeming vier leden RvT Stichting Marenland juni 2020         

Steller/telnr.  D. Vogelzang/ 7443    Bijlagen 1 

   

Classif icatie  ● Openbaar   ○ Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Carine Bloemhoff  raadscommissie   O&W 

Langetermijn agenda (LTA) 

raad 
 

LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
I. de heer W. Eijzenga op voordracht van de raad van toezicht en met terugwerkende kracht te herbenoemen tot 

lid van de raad van toezicht van Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste termijn, te weten voor 
de periode van 16 april 2020 tot 16 april 2024; 

II. de heer E. Groot op voordracht van de GMR en met terugwerkende kracht te herbenoemen tot lid van de raad 
van toezicht van Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste termijn, te weten voor de periode van 
16 april 2020 tot 16 april 2024; 

III. de heer J. Riddersma op voordracht van de GMR en met terugwerkende kracht te herbenoemen tot lid van de 
raad van toezicht van Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste termijn, te weten voor de periode 

van 16 april 2020 tot 16 april 2023; 
IV. de heer F. Vinke op voordracht van de GMR en met terugwerkende kracht te herbenoemen tot lid van de raad 

van toezicht van Stichting Marenland voor de tweede en tevens laatste termijn, te weten voor de periode van 
16 april 2020 tot 16 april 2023. 

 
  

 

 
 Samenvatting     

Het bestuur van Stichting Marenland is georganiseerd volgens het raad van toezicht-model. In de statuten van Stichting 
Marenland is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de raad van toezicht benoemd. De heren W. Eijzenga, F. 

Vinke, J. Riddersma en E. Groot zijn alle vier lid van de raad van toezicht sinds 16 april 2016. Op 16 april 2020 is hun 
eerste termijn verstreken en zijn ze alle vier voor een tweede en tevens laatste termijn herbenoembaar. Om te 
voorkomen dat er over 4 jaar op een na een volledige raad van toezicht vacant staat, worden twee leden voor 3 jaar 
benoemd en twee leden voor 4 jaar. De heren E. Groot en W. Eijzenga worden benoemd voor hun tweede en tevens 
laatste termijn, te weten van 16 april 2020 tot 16 april 2024. De heren F. Vinke en J. Riddersma worden benoemd voor 
hun tweede en tevens laatste termijn, te weten van 16 april 2020 tot 16 april 2023. Daarnaast zijn in het kader van de 

herbenoeming individuele gesprekken gevoerd in ditzelfde extern begeleide evaluatieproces. Hieruit is gebleken dat de 
benodigde en aanwezige competenties toereikend zijn. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Na de herindeling van de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen, heeft Stichting Marenland scholen op het 

grondgebied van de gemeenten Appingedam (2), Delfzijl (10), Loppersum (5), Het Hogeland (1) en Groningen (3).  
 
Het bestuur van Stichting Marenland is georganiseerd volgens het raad van toezicht-model. In de statuten van Stichting 
Marenland is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de raad van toezicht benoemd. Aangezien Stichting 
Marenland scholen heeft in de eerder genoemde vijf gemeenten, besluiten alle vijf gemeenteraden over de 
herbenoeming. Het verzoek tot herbenoeming van de vier leden is dan ook gericht aan alle vijf gemeenteraden.  

 
De heren W. Eijzenga, F. Vinke, J. Riddersma en E. Groot zijn alle vier lid van de raad van toezicht sinds 16 april 2016. 
Op 16 april 2020 is hun eerste termijn verstreken en zijn ze alle vier voor een tweede en tevens laatste te rmijn 
herbenoembaar. Normaliter is een benoeming voor 4 jaar. Om te voorkomen dat er over 4 jaar op een na een volledige 
raad van toezicht vacant staat, worden twee leden voor 3 jaar benoemd en twee leden voor 4 jaar. De heren E. Groot en 
W. Eijzenga worden benoemd voor hun tweede en tevens laatste termijn, te weten van 16 april 2020 tot 16 april 2024. 

De heren F. Vinke en J. Riddersma worden benoemd voor hun tweede en tevens laatste termijn, te weten van 16 april 
2020 tot 16 april 2023.      
 
Kader     

Het kader wordt gevormd door de statuten van Stichting Marenland (d.d. april 2016): 
- Artikel 11; lid 3: De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraden. Benoeming geschiedt 
met inachtneming van een vooraf openbaar gemaakte profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de raad 
van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden beschreven. 
- Artikel 11; lid 5: De raad van toezicht doet aan de gemeenteraden een voordracht voor de benoeming van de leden van 

de raad van toezicht. 
- Artikel 11; lid 6: Ten minste een derde gedeelte, maar geen meerderheid, van de leden van de raad van toezicht wordt 
benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR.  
- Artikel 11; lid 7: De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden 
geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van 
de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. 

- Artikel 11; lid 12: Een niet voltallige raad van toezicht houdt zijn bevoegdheden. 
 
Daarnaast is artikel 48; lid 12b van de Wet op het Primair Onderwijs van toepassing. 
 
Het rooster van aftreden ziet er de komende jaren als volgt uit als de voorgestelde benoemingen doorgaan:  
   

Naam Functie Benoeming op voordracht van (Her)benoemd tot Herbenoembaar 

Overig (2) Ouders 
GMR (2) 

GMR (1) 

E. Groot             Vz 
 

X 16-04-2024 Nee 

W. Eijzenga Lid X  16-04-2024 Nee 

F. Vinke Lid 
 

X 16-04-2023 Nee 

J. Riddersma Lid 
 

X 16-04-2023 Nee 

I. Mulder Lid X 
 

 12-01-2017 ja 

    
 
Argumenten en afwegingen     

In november 2019 heeft een evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden onder externe 
begeleiding. Hieruit is gebleken dat de raad van toezicht als geheel goed functioneert en dat het profiel, zoals in 2016 is 
opgesteld voor de raad van toezicht als geheel en individuele leden, goed aansluit bij wat in de huidige tijd nodig wordt 
geacht. Daarnaast zijn in het kader van de herbenoeming individuele gesprekken gevoerd in ditzelfde extern begeleide 
evaluatieproces. Hieruit is gebleken dat de benodigde en aanwezige competenties toereikend zijn en dat de individuele 
leden vinden dat aan de verwachtingen van hun individuele bijdrage kan worden voldaan. 
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Derhalve heeft de raad van toezicht dan ook besloten om voornoemde leden op basis van een voordracht voor 
herbenoeming aan de gemeenteraden voor te dragen voor de duur van wederom vier jaren.     

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie      

De raad van toezicht heeft aan de hand van een extern begeleide evaluatie besloten de leden voor een tweede termijn te 
herbenoemen.      
 
Financiële consequenties     

Geen 
 
Overige consequenties     

Met de herbenoeming van vier leden zijn de beschikbare plaatsen in de raad van toezicht van Stichting Marenland weer 

gevuld. 
 
Vervolg     

De voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Marenland wordt over het besluit van de raad geinformeerd.          
 
Lange Termijn Agenda     

Nee      
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
loco-burgemeester,    secretaris, 
Roeland van der Schaaf   Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 

 


