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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Benoemen leden raad van toezicht ISOB

Voorgesteld besluit

X- mevrouw A.Gilling en mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde te benoemen tot leden van de 
raad van toezicht van ISOB voor een periode van 4 jaar ingaand op de eerste dag van de 
maand volgend op het benoemingsbesluit van de gemeenteraden van Alkmaar, Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo;
 -op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, 
tweede lid onder e van de Wet openbaarheid van bestuur, de geheimhouding die het college 
op 4 april 2022 heeft opgelegd op CV1 en CV2 inzake Benoemen leden van de raad van 
toezicht ISOB te bekrachtigen. 

Geheimhouding       Nee     Ja 
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1 INLEIDING
De Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) is de openbare 
onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Noord- en Midden Kennemerland. De scholen 
van ISOB zijn gevestigd in vijf gemeenten, de BUCH-gemeenten en gemeente Alkmaar. Het 
voorstel handelt over de benoeming van mevrouw A. Giling en mevrouw H.C.P van 
Duivenvoorde tot leden van de raad van toezicht van ISOB.
De gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Raad van 
Toezicht van ISOB.

1 BELEIDSKADER
2.1 Wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
- Wet op het primair onderwijs

                                                             RAADSVOORSTEL
2.2 Lokaal beleid/ bestuurlijke doelen
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende politieke dossiers: 
- Onderwijs

2.3 Organisatiedoelen
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het concernplan van de 
BUCH werkorganisatie:

 Top Dienstverlener  Goed werkgeverschap
 Duurzame bedrijfsvoering  Financieel gezond
 Van Buiten naar binnen  Sterk en betrouwbaar in de regio
 N.v.t.

2 ADVIES
2.1 Toelichting op het advies 
Sinds 1 januari 2013 wordt de ISOB bestuurd door een college van bestuur waarop toezicht 
wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. Conform artikel 48, lid 12 van de Wet op het 
primair onderwijs en artikel 11 tweede lid van de statuten van ISOB worden de leden van de 
raad van toezicht benoemd door de gemeenteraden van Alkmaar en de BUCH-gemeenten 
(Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). 

De raad van toezicht van ISOB draagt mevrouw A. Giling en mevrouw H.C.P. van 
Duivenvoorde voor als nieuwe leden van de raad van toezicht van ISOB. Met beide 
kandidaten is een gesprek gevoerd, waarbij de benoemingsadviescommissie van mening is, 
dat beide kandidaten goed aansluiten op het profiel voor de leden van raad van toezicht van 
ISOB. 
Een van de kandidaten is werkzaam in het voortgezet onderwijs, maar heeft van daaruit niet 
met het ISOB te maken. In de (nog te wijzigen) statuten is ook een artikel opgenomen over 
hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen.

Pagina 2 van 3



De benoeming van de nieuwe leden is nodig omdat, overeenkomstig het rooster van aan- en 
aftreden van leden van de raad van toezicht van de ISOB, twee leden van de raad van 
toezicht, de heer G.R. Boekhout en de heer M. Pennink, binnen afzienbare tijd aftreden.

Geadviseerd wordt om geheimhouding op te leggen op bijlage 1 en bijlage 2 (de betreffende 
cv’s). Deze stukken bevatten privacy gevoelige informatie. Het openbaar maken van deze 
stukken is tegenstrijdig met het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
(artikel 10, tweede lid, sub e, van de Wet openbaarheid van bestuur).

2.2 Regionale samenwerking en couleur locale
Bij voorliggend advies is er ambtelijk samengewerkt tussen de Werkorganisatie BUCH en 
gemeente Alkmaar. Er zijn geen specifieke lokale aspecten te benoemen. 

2.3 Risico’s
Deze wijziging van leden van de raad van toezicht van de ISOB houdt geen risico in voor de 
positie van de gemeente raden van de BUCH-gemeenten. 

2.4 Financiën
Afgestemd met: n.v.t.

2.5 Participatie, samenspel
Afgestemd met: Portefeuillehouder BUCH-gemeenten en gemeente Alkmaar, ISOB

2.6 Juridische Zaken
Afgestemd met: Juridisch adviseur domein bedrijfsvoering BUCH en jurist gemeente Alkmaar 

2.7 Communicatie
Afgestemd met: n.v.t.

3.9 Overige zaken 
Afgestemd met: n.v.t.

4 UITVOERING, PLANNING EN EVALUATIE
Nadat het college heeft besloten, gaat het document, in de vorm van een raadsvoorstel, ter 
behandeling naar de gemeenteraad.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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