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Aan de raad 

Samenvatting: 
In het bestuur van de Stichting ROOS zijn door het aflopen van de benoemingstermijn een drietal 
vacatures ontstaan. Dit voorstel voorziet in een herbenoeming van de betreffende bestuursleden. 

Opdracht: 
Het nemen van een besluit tot herbenoeming van een drietal bestuursleden in de Stichting ROOS 

Aanleiding: 
Het openbaar onderwijs in onze gemeente en de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden is met ingang van 1 januari 2005 verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De 4 gemeenten 
houden (wettelijk en statutair) een toezichthoudende taak. Op grond van de statuten van de 
Stichting worden de bestuursleden door de raden benoemd. Mevrouw I.E. Fuchs en de heren P. 
Zwart en R.J.H. Martens zijn met ingang van 1 januari 2011 aftredend. Bij brieven van 23 
november 2010 en 10 december 2010 doet het stichtingsbestuur een voorstel tot herbenoeming 
voor een volgende termijn van 4 jaren. 

Doelstelling: 
Voorzien in een drietal vacatures in het bestuur van de Stichting ROOS. 

Oplossing: 
De voordracht is conform de statuten 
Bestuursleden worden benoemd voor 4 jaar en kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond 
(en onbeperkt) worden herbenoemd. De taakverdeling binnen het bestuur (de invulling van de 
functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) is een zaak van het bestuur 
van ROOS. 
Per 1-1-2011 eindigt de zittingsperiode van 3 bestuursleden, die alle 3 herbenoembaar zijn. 
De bestuursvorm en -samenstelling zijn op 27 september 2010 besproken tijdens een vergadering 
van de Coördinatieraad van Toezicht met het bestuur van ROOS. 
De Coördinatieraad van Toezicht, bestaande uit de wethouders van Onderwijs van de 
deelnemende gemeenten, geeft krachtens de statuten een bindend advies aan de raad. 

Per 1-1-2011 stoppen (tussentijds) mevrouw A.S. Mostert-van Kooten en de heer C. Nijenhuis 
als bestuurslid. De vacatures die hierdoor ontstaan worden niet ingevuld, omdat het 
stichtingsbestuur bezig is met een onderzoek naar een andere bestuursvorm. Dit betekent dat het 
bestuur van ROOS vanaf 1-1-2011 bestaat uit 7 leden en dat is het minimum aantal dat vereist is 
op grond van de statuten. Overigens zal voor een andere bestuursvorm wijziging van de statuten 
nodig zijn en daarvoor is de goedkeuring van de raad vereist. 

Communicatie: 
Het bestuur van de Stichting ROOS zal over het raadsbesluit schriftelijk worden geïnformeerd. 

Effecten: 
Voldoen aan de statuten en invulling geven aan de toezichthoudende rol van de gemeente/Raad. 
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Concept Besluit: 
mevrouw I.E. Fuchs en de heren P. Zwart en R.J.H. Martens voor de periode van 1 januari 2011 
tot 1 januari 2015 te herbenoemen tot bestuurslid van de Stichting ROOS. 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-secretaris. 

H.G.M/Zwijnenberg, 

Nijverdal, 15 februari 2011 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt 
voorgelegd aan de raad. 
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Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier. 

Nijverdal, 19 april 2011 

de voorzitter, 
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