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Voorgesteld besluit
Mevrouw H. Nonnekes te benoemen tot lid Raad van Toezicht van het Johan de Witt-gymnasium 
per datum benoeming door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar. 

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Het doel is een nieuw lid van de raad van toezicht (RvT) van het Johan de Witt-gymnasium (JdW) 
te benoemen voor vier jaar vanuit de wettelijke taak van de gemeente: toezien op voldoende 
openbaar onderwijs in Dordrecht. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Voor de beoordeling van de kandidaten volgens de gestelde criteria, vaart de Commissie van 
Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO) op informatie die is verstrekt door het gymnasium. De 
CTOO heeft bijvoorbeeld niet zelf met de kandidaat gesproken. Dit maakt dat de CTOO niet volledig 
kan instaan voor de juistheid van de informatie en de hiermee gemaakte afwegingen. 

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Het gymnasium heeft de kandidaat per brief (dd. 6 januari 2021) voorgedragen. De CTOO heeft 
vervolgens besloten het voorstel voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Hoe wordt dit betaald?
Aan het besluit zijn geen gemeentelijke kosten verbonden. 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na het raadsbesluit is de benoeming een feit. Het gymnasium zal deze effectueren. De gemeente 
zal niet op eigen initiatief communiceren over dit raadsbesluit, behalve door publicatie op het 
raadsinformatiesysteem. Wellicht zal het gymnasium het besluit actief intern en/of extern 
communiceren. 
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 26 januari 2021  inzake 
Benoeming Raad van Toezicht-lid Johan de Witt-gymnasium;

overwegende dat: 
1. Het Johan de Witt-gymnasium (JdW) hanteert een rooster van aftreden voor de 

zittingsduur van Raad van Toezicht-leden (RvT). Op 12 november 2020 is de vacature 
ontstaan door het aangekondigde vertrek van de heer H.J.Th. Hamberg. De openbare 
wervingscampagne heeft 22 kandidaten opgeleverd. 

2. De kandidaat is geschikt en unaniem voorgedragen door de Benoemingsadviescommissie 
(BAC). 

b e s l u i t :

Mevrouw H. Nonnekes te benoemen tot lid Raad van Toezicht van het Johan de Witt-gymnasium 
per datum benoeming door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar. 

Aldus besloten in de vergadering van


