
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 24 september 2019 

Registratienummer : 19908 

Voorstelnummer : 09.08 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen  

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Voordracht benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting O.R.S. Lek en 
  Linge 

   

 

Onderwerp 

Voordracht benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting O.R.S. Lek en Linge 

 

Beslispunten 

In te stemmen met de voordracht van de heer M. van Zuilekom als lid van de raad van Toezicht van 

Stichting O.R.S. Lek en Linge.  

 

Inleiding 

In de statuten van O.R.S. Lek en Linge, statutair gevestigd in Culemborg, is opgenomen dat de 

gemeenteraad van West Betuwe in de gelegenheid wordt gesteld voor één zetel in de Raad van 

Toezicht een bindende voordracht te doen. Vervolgens benoemt de gemeenteraad van Culemborg de 

leden.  

 

Besluitgeschiedenis 

Met ingang van 1 augustus 2013 zijn Scholengemeenschap (SG) Lingeborgh uit Geldermalsen en de 

Openbare Rijksscholengemeenschap (O.R.S.) Lek en Linge in Culemborg gefuseerd tot Stichting O.R.S. 

Lek en Linge. De raad van de voormalige gemeente Geldermalsen heeft in haar vergadering van 26 juni 

2012 ingestemd met deze fusie.  

 

Beoogd effect 
Invulling wordt gegeven aan artikel 12, lid 6, van de statuten van Stichting O.R.S. Lek en Linge, waarin 
bepaald wordt dat de gemeenteraad van West Betuwe in de gelegenheid wordt gesteld voor één zetel 

in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De leden van de Raad van Toezicht worden 
benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is.  

 

Argumenten 

1.1 Zorgvuldige procedure 

Een benoemingsadviescommissie van de Raad van Toezicht van Stichting O.R.S. Lek en Linge heeft 

een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure afgerond om te komen tot een voordracht. 
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1.2. De heer van Zuilekom is een ervaren bestuurslid  

Uit bijgevoegd curriculum vitae blijkt dat de heer van Zuilekom een financiële achtergrond heeft met 

uitgebreide (werk) ervaring als toezichthouder binnen maatschappelijke organisaties.  Ook is hij 

betrokken bij de school.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen gebonden. 

 

Uitvoering 

De gemeenteraad van Culemborg zal de heer van Zuilekom op bindende voordracht van de raad van 

West Betuwe benoemen. 

 

Planning 

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting O.R.S. Lek en Linge wordt op de hoogte gesteld 

van het besluit van de gemeenteraad.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Zie planning. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                   de burgemeester, 

 

 

Karen Coesmans  Harry Keereweer 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019,  

 

besluit: 

 
de heer M. van Zuilekom voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting O.R.S. Lek en 
Linge.  

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 september 2019, nummer 08 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


