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Dordrecht, 9 november 2015

Onderwerp: voordracht benoeming bestuurslid Johan de Witt-gymnasium
Kenmerk:voordrachtbenbestuurslid 2015.doc

Geachte raad,

Ingevolge het gewijzigde rooster van aftreden "leden bestuur Johan de Witt-gymnasium" van
20 januari 2015 is een lid aftredend en niet herbenoembaar per 1 januari 2016 (mevrouw
E.A.W.M. van Niftrik-van der Valk, lid namens de oudergeleding Medezeggenschapsraad
Johan de Witt-gymnasium).
Medio oktober 2015 heeft het bestuur een advertentie geplaatst in het AD/regio Drechtsteden,
op de site van Intermediair en op de website van de school, waarin belangstellenden werden
opgeroepen naar het lidmaatschap van het bestuur te solliciteren. Op deze oproep hebben 9
kandidaten gereageerd. De benoemingsadviescommissie heeft in de maand november 2015
met 4 kandidaten voor de vacante functie lid schoolbestuur een gesprek gevoerd. Op grond
van deze gesprekken heeft de commissie een kandidaat geselecteerd. De commissie meent dat
de kandidaat en de reeds benoemde bestuursleden een bestuur vormen dat voldoet aan het
profiel dat uw raad heeft vastgesteld.
Benoemingsvoordracht
Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering van 3 november 2015 kennisgenomen
van het advies van de commissie en unaniem ingestemd de kandidaat voor te dragen voor
benoeming door de gemeenteraad.
Het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium draagt u, op bindend voordracht van de
medezeggenschapsraad, ter benoeming voor als lid van het bestuur van de stichting Johan de
Witt-gymnasium per datum benoeming door uw raad:
De heer H.J.Th. Hamberg, directeur en oprichter van Lumax Producties vof te
Dordrecht; tevens directeur professionalisering en HR in opdracht van het college van
bestuur van de Hogeschool Leiden. De heer Hamberg brengt met name ervaring mee
op het gebied van HRM in technische bedrijven, lokale overheid, hoger- en voortgezet
onderwijs en verslavingszorg. Volgens het rooster van aftreden loopt de eerste
benoemingstermijn van de heer Hamberg af op 1 januari 2020.
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Ter vertrouwelijke kennisneming voegen wij het CV van de kandidaat als bijlage toe.
Hoogachtend,
namens het bestuur,

1/4
A.B. Blase
voorzitter

Bijlage: - bindende voordracht oudergeleding Medezeggenschapsraad
- rooster van aftreden zoals vastgesteld door het bestuur Johan de Witt-gymnasium
d.d. 27 januari 2015
- CV de heer H.J.Th. Hamberg (vertrouwelijk)

2

Voordracht oudergeleding MR Johan de Witt t.b.v. bestuur
Johan de Witt Gymnasium
Joost Oostlander <j.00stlander@xs4all.nl>
wo 4-11-2015 13:53
Postvak IN
Aan-Pelt M. van <m.vanpelt@jdw.n1>;

Op dinsdag 3 november zijn gesprekken gevoerd met kandidaten t.b.v. het bestuur van het Johan de Witt
gymnasium. Vanuit de oudergeleding van de MR heeft ondergetekende deelgenomen aan de
selectiegesprekken. De selectie betrof een kandidaat die in het bijzonder de portefeuille HRM zal gaan
vervullen.
Hierbij draagt de oudergeleding van de MR van het Johan de Witt gymnasium de heer Arjan Hamberg,
wonende te Dordrecht (geb. 6 december 1970, voor als kandidaat voor het bestuur van het Johan de Witt
Gymnasium.

Met vriendelijke groet,
Joost Oostlander

Onderwerp: rooster van aftreden
Datum: 20 januari 2015
Opsteller: M.L.J. van Pelt
Doc:roostervanaftredenbestjdw.doc

Geacht bestuur,

Het bestuur bestaat uit vijf leden. De gemeenteraad van Dordrecht benoemt:
-twee leden op bindende voordracht van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad en
-drie leden op aanbeveling van het bestuur; de voorzitter en de overige twee leden
wordt door de raad benoemd.
Volgens het rooster van aftreden zijn eind 2014 twee leden, de heren A. de Bruin en
A.W.M. van Eekhout, afgetreden. Eind 2015 is één lid, mevrouw E.A.W.M. van
Niftrik, aftredend en niet hernoembaar.
De heer V. Terlouw is op voordracht van de oudergeleding medezeggenschapsraad
door de gemeenteraad benoemd per 12 november 2013 tot 1 januari 2018, vervolgens
is hij herkiesbaar voor een tweede termijn tot 1 januari 2022.
De heer A.B. Blase is op voordracht van het bestuur door de gemeenteraad benoemd
per 1 april 2014 tot 1 januari 2018 als voorzitter, vervolgens is hij herkiesbaar voor
een tweede termijn tot 1 januari 2022.
Mevrouw S. Morassi en mevrouw E. Wenink zijn op voordracht van het bestuur door
de gemeenteraad benoemd per 1 januari 2015 tot 1 januari 2019, vervolgens zijn zij
herkiesbaar voor een tweede termijn tot 1 januari 2023.
Gelet op het bovenstaande leidt dit tot het volgende voorstel:
Bestuurslid

Benoemd
op voordracht

Benoemd
per

Herbenoemd
per tot

Aftreden
vlgns
rooster

Verlengd
Tot

E.A.W.M.
van Niftrik
V. Terlouw

1-1-2007

1-1-2016

12-112013
1-4-2014

S. Morassi

Bestuur

1-1-2015

E. Wenink

Bestuur

1-1-2015

1-1-2011 tot
1-1-2015
1-1-2018 tot
1-1-2022
1-1-2018 tot
1-1-2022
1-1-2019 tot
1-1-2023
1-1-2019 tot
1-1-2023

1-1-2015

A.B. Blase

Oudergeleding
MR
Oudergeleding
MR
Bestuur

1-1-2022
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2023

Dit betekent dat ik uw bestuur voorstel in te stemmen met bovenstaand rooster van
aftreden.
Het rooster van aftreden zal vervolgens ter kennisname worden gestuurd aan de
gemeenteraad en de medezeggenschapsraad.
Met vriendelijke groet,

Meriam van Pelt

