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In te stemmen met de benoeming van dhr D. Colon als lid van de Raad van Toezicht van het CJG Bameveld.
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College BenW, gemeente Barneveld
ta.v. dhr. H. van Daalen
Postbus 63
3370 AB, Barneveld

Datum:
Betreft:

22 augustus 2017
voordracht Raad van Toezicht CJG
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GEMEENTE BARNEVELD

N .(OSS^éo

- 5 SEP. 2D!7
z ICS^Sh.

s
AFD

-

50C/&Je,6l

Geacht Coiiege,
ln samenspraak met wethouder H. van Daalen is in juni jl. een herziene procedure opgestart voor de
werving en selectie van een lid voor de Raad van Toezicht van het Centrum Jeugd & Gezin van de
gemeente Barneveld.
Inmiddels kunnen we u informeren over het verloop van de procedure. Er zijn 10 sollicitaties
ontvangen. Het algemene beeld was dat het niveau van de reflectanten hoger lag dan de reacties in
de vorige procedures. Waarschijnlijk omdat de advertentie ook in Binnenlands Bestuur is geplaatst
Op 5 en 18 juli zijn door de RvT met 5 sollicitanten gesprekken gevoerd.
Eén kandidaat sprong er voor de RvT uit en na een tweede gesprek met hem en het informatie
inwinnen bij referenties draagt de Raad van Toezicht unaniem de heer Damy Colon voor een
benoeming als lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Jeugd & Gezin van de gemeente
Barneveld. Zijn specifieke expertise op o.a. het terrein van financiën en monitoring zijn voor de RvT
een toegevoegde waarde^?Bijgaand treft u zijn motivatiebrief en curriculum vitae aan.
Hoogachtend,

van Toezicht CJG Barneveld
1 van der Horst
Heetveld 6
3773 AD Barneveld.

