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Benoeming dhr. Hamberg tot bestuurslid Johan de Witt-gymnasium

Samenvatting
Benoeming van de heer H.J.Th. Hamberg tot lid van het bestuur van de stichting
Johan de Witt-gymnasium, zulks voor de periode 1 april 2014 tot 1 januari 2017.
1. Wat is de aanleiding?
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.
Ingevolge het gewijzigde rooster van aftreden "leden bestuur Johan de Wittgymnasium" 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).
Het bestuur heeft de heer H.J.Th. Hamberg aanbevolen voor benoeming tot lid
van het bestuur ingaande 1 januari 2016. Volgens het rooster van aftreden loopt
de eerste benoemingstermijn af op 1 januari 2020. De aanbevelingsbrief van het
bestuur treft u bij de bijlagen in dit dossier aan.
2. Wat willen we bereiken?
Uw Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO) - die
(her)benoeming van bestuursleden in het openbaar onderwijs toetst en u hierover
adviseert - beveelt u aan tot benoeming van de heer H.J.Th. Hamberg tot lid van
het bestuur.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Verdere actie naast het instemmen met het voorstel is niet nodig.
a. Inspraak en communicatie
Het besluit zal kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van het Johan de Wittgymnasium in Dordrecht.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
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4. Wat mag het kosten?
Aan dit besluit zelf zijn geen verdere kosten verbonden.
5. Fatale beslisdatum
Er is geen fatale beslisdatum. Bij voorkeur besluiten voor 1 januari 2016.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
Aanbevelingsbrief bestuur Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht d.d. 9
november 2015.
7. Voorstel
In te stemmen met de benoeming van de heer H.J.Th. Hamberg tot lid van het
bestuur van het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht. Zulks voor de periode 1
januari 2016 tot 1 januari 2020.

De griffier,

Pagina 2/2

De voorzitter,

