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Bestuurssamenvatting
De directeur-bestuurder van Sportbedrijf Raalte roept op tot een algemene vergadering in verband met het ontslag en de
benoeming van commissarissen. Met dit collegevoorstel bepaalt het college een standpunt van de gemeente Raalte over
de agendapunten van de algemene vergadering.

Beslispunten
1.

Ten aanzien van de agendapunten van de algemene vergadering van Sportbedrijf Raalte BV het standpunt in te
nemen in te stemmen met het ontslag van de commissaris, de heer H. Holtmaat en de benoeming van de heer.
M. Kropman als commissaris.
2. Het collegebesluit op grond van art. 10, lid 2 onder f van de Wob pas openbaar te maken na besluitvorming door de
algemene vergadering van Sportbedrijf Raalte BV omdat het belang van openbaarmaking tot dat moment niet
opweegt tegen het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie.
3. De bijlage bij dit voorstel op grond van art. 10, lid 2 onder e van de Wob niet openbaar maken omdat het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene.

Besluit
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Inleiding
Op 22 december 2021 heeft de directeur-bestuurder van Sportbedrijf Raalte per mail opgeroepen tot een algemene
vergadering in verband met het ontslag en benoeming van commissarissen. Er is een beoogd kandidaat voor de
opvolging van de heer H. Holtmaat als lid van de RvC. Voorgesteld wordt om de heer M. Kropman te benoemen als
commissaris van de RvC.
De wervingsprocedure vanuit Sportbedrijf Raalte is uitgevoerd en begeleid door werving- en selectiebureau K+V.

Beoogd effect
Vertegenwoordigen van het financieel belang van de gemeente in de onderneming en de continuïteit van de
onderneming.

Argumenten
1.1 Mutaties in de Raad van Commissarissen
Na zijn benoeming als lid en voorzitter van de RvC in 2014 treedt de commissaris en huidige voorzitter van de RvC
conform het rooster van aftreden definitief af.
De Algemene Vergadering is bevoegd commissarissen te benoemen, schorsen en te ontslaan. De gemeente is als
aandeelhouder stemgerechtigd in de Algemene Vergadering en stemt voor of tegen het besluit over benoeming of
ontslag.
De RvC draagt de heer M. Kropman voor als nieuw lid van de RvC. Hij voldoet aan het profiel voor RvC-lid en brengt
specifieke ervaring mee als voorzitter RvC bij een Sportbedrijf elders.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t

Vervolg
Na het genomen collegebesluit zal wethouder Niens vervolgens in een extra Algemene Vergadering het standpunt
uitdragen van de gemeente als aandeelhouder.

Communicatie
Na de besluitvorming door de Algemene Vergadering zal dit collegebesluit openbaar gemaakt worden.
Het Curriculum Vitae is niet openbaar op grond van artikel 10, lid 2 onder e van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer).

Bijlagen
Bijlage

Brief en Curriculum Vitae van te benoemen RvC voorzitter M. Kropman (niet openbaar)
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