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Benoeming twee leden Raad van Toezicht STEV

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
In te stemmen met de benoeming van de volgende twee leden voor de Raad van Toezicht van STEV per
1 juli 2020: mevrouw E. Fijneman En per 1 augustus 2020: de heer J. van der Hoeven .

1. Inleiding
Het openbaar onderwijs in de gemeente wordt in stand gehouden door de Stichting openbaar primair
onderwijs Eem-Vallei Educatief(STEV). De stichting heeft een raad van toezicht als uitvoering van de Wet
Goed onderwijs, goed bestuur. Op grond van deze wet is een scheiding van bestuur en toezicht
noodzakelijk.
Op 1 januari 2020 heeft wijlen de heer Van der Veen bij de Raad van Toezicht van STEV aangegeven op
basis van persoonlijke motieven af te willen treden. De heer van der Veen is per 1 november 2017 benoemd
in de Raad van Toezicht van STEV. De heer van der Veen is op op 24 januari 2020 overleden.
In de brief van 9 april 2020 draagt STEV twee nieuwe leden voor ter toetreding van de raad van toezicht. Het
betreft:
- Per 1 juli: Mevrouw E. Fijneman
- Per 1 augustus: De heer J. van der Hoeven.
De Raad van Toezicht heeft op grond van de statuten artikel 11 een wervingsprocedure doorlopen om in totaal
3 nieuwe leden te werven. Twee leden worden hierbij voordragen voor benoeming door de deelnemende
gemeenteraden, waarvan een op voordracht van de GMR (artikel 11, lid 3). Medio 2020 zal de Raad van
Toezicht van STEV nog een ander lid voordragen.

2. Door de raad gestelde kaders
De leden van de Raad van Toezicht STEV worden conform de wet op het Primair Onderwijs en de statuten
van Stichting Openbaar Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV) artikel 11 lid 2 benoemd door de
gemeenteraad.

3. Effect
Bewaren van de continuïteit in de raad van toezicht van de Stichting openbaar primair onderwijs Eem-Vallei
Educatief (STEV).

4. Argumenten
Niet van toepassing

5. Kanttekeningen en/of alternatieve scenario's
Niet van toepassing

6. Uitvoering
De Stichting Openbaar Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV) wordt van het besluit van de gemeenteraad
op de hoogte gesteld.

7. Financiële gevolgen
Niet van toepassing
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8. Risico's
Alle betrokken gemeenteraden moeten goedkeuring geven. De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten,
Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg krijgen
allen een verzoek voorgelegd om de benoeming van de leden van de raad van toezicht goed of af te
keuren. Indien één van de gemeenten niet instemt met de benoeming kan de continuïteit van de stichting
in het gedrang komen.
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