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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De heer G. Hidding, de heer G.L. Schenk en mevrouw dr.mr. E.M. Klop op bindende voordracht van
respectievelijk de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, de Medezeggenschapsraad en de Raad
van Toezicht, met ingang van 1 januari 2018 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het Esdal
College voor een periode van 4 jaar, derhalve tot 1 januari 2022.
Bijlage(n)
Brief Esdal College d.d. 12 oktober 2017
Stuk(ken)terinzage
Collegebesluit d.d. 31 oktober 2017 en de daarbij behorende stukken
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1. Inleiding
De Raad van Toezicht van het Esdal Collegebestaat op dit moment uit de volgende leden:
De heer ing. J. Schaafsma (voorzitter), de heer drs. M.G. Poorthuis MPM (vicevoorzitter), de heer
KJ. Laarhoven, mevrouw drs. K.F.J. Jager en de heer ing. A. Farokhi.
Blijkens het rooster van aftreden treden de leden Schaafsma, Poorthuis en Laarhoven af per 1januari
2018 en zijn niet meer (her)benoembaar, omdat beide leden al twee periodes van 4jaar zijn benoemd
en leden op grond van artikel io.g van de stichtingsstatuten één keer kunnen worden benoemd en één
keer worden herbenoemd.

Beoogd effect
Door dit besluit worden er 3 nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd.

2.

3. Argumenten
wordt uitvoering gegeven aan artikel io.g van de gewijzigde statuten van het Esdal
College.
Artikel io.g van de gewijzigde statuten van het Esdal College schrijft voor dat de leden van de Raad van
Toezicht op bindende voordracht worden voor een periode van 4 jaar worden benoemd door de
gemeenteraden van Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.
1.1. Hiermee

4. Kanttekeningen
1.1 Vanuit de gemeente Emmen is er geen inspraak bij de voordracht.
De statuten geven aan dat er sprake is van een bindende voordracht en er is derhalve geen inspraak
mogelijk.
5. Financiën
N.v.t.
6. Uitvoering
Na besluitvorming zal het Esdal College worden geïnformeerd.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 31 oktober

2017.

Burgemeesteren wethouders van Emmen,
de gemeentes cretaris,

de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober

2017,

B&Wnummer:

17/689;

besluit:

De heer G. Ridding, de heer G.L. Schenk en mevrouw dr.mr. E.M. Klop op bindende voordracht van
respectievelijk de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, de Medezeggenschapsraad en de Raad
van Toezicht, met ingang van 1 januari 2018 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het Esdal
Collegevoor een periode van 4 jaar, derhalve tot 1 januari 2022.
Vastgesteld in de openbare vergadering van

14

december

de voorzitter,

2017.

f(

L)

~

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

I

