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Voorgesteld besluit
Mevrouw E. Leeftink te benoemen tot lid Raad van Toezicht van het Johan de Witt-gymnasium voor 
een zittingsperiode van 4 jaar ingaande op 1 januari 2023.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Het doel is benoeming van het lid van de Raad van Toezicht (RvT) van het Johan de Witt-
gymnasium en zodoende de raad in staat stellen zijn toezichtstaken uit te voeren en hiermee te 
voldoen aan zijn wettelijke taak.  

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De gemeenteraad vervult een wettelijke toezichtstaak op het openbaar onderwijs. De 
raadscommissie CTOO (Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs) voert deze taak uit 
namens de raad. In Dordrecht is het Johan de Witt-gymnasium een van de drie schoolbesturen die 
vallen onder dit toezicht op het openbaar onderwijs. Vanuit de wettelijke taak heeft de 
gemeenteraad (onder meer) de bevoegdheid om leden van de raad van toezicht (RvT) te 
benoemen. Volgens het rooster van aftreden loopt de tweede benoemingstermijn van het zittende 
lid, mevrouw E. Wenink af. 

CTOO toetst elke voordracht op de volgende aspecten: 

• is de kandidaat geworven door middel van een open (eerlijke) procedure?

• is de kandidatuur niet in strijd met de statuten (lidmaatschap van het bestuur is 
onverenigbaar met bepaalde functies)?

• past de kandidaat binnen het totale bestuursprofiel van de stichting (de bestuursleden 
dienen niet afzonderlijk maar wel gezamenlijk te beschikken over alle competenties uit het 
bestuursprofiel)?

• past een voordracht voor herbenoeming binnen de harmonisatie-afspraak dat 
bestuursleden maximaal 1 keer worden herbenoemd (wat een totale zittingstermijn van 8 
jaar inhoudt).

Op basis hiervan adviseert CTOO de gemeenteraad positief over deze voordracht tot benoeming. 
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Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Voor de beoordeling van de kandidaten volgens de gestelde criteria, vaart de Commissie van 
Toezich op het Openbaar Onderwijs (CTOO) op informatie die is verstrekt door het bestuur van het 
Johan de Witt-gymnasium. 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 Johan de Witt-gymnasium heeft de kandidaat per brief (dd. 24 november 2022) 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 Johan de Witt-gymnasium zal deze effectueren. 
De gemeente zal niet op eigen initiatief communiceren over dit raadsbesluit, behalve door 
publicatie op het raadsinformatiesysteem. Wellicht zal het Johan de Witt-gymnasium het besluit 
actief intern en/of extern communiceren. 
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het positieve advies van de Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO)

b e s l u i t :

Mevrouw E. Leeftink te benoemen tot lid Raad van Toezicht van het Johan de Witt-gymnasium voor 
een zittingsperiode van 4 jaar ingaande op 1 januari 2023.

Aldus besloten in de vergadering van


