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1. Voorstel  

1. De heer D. Vastenburg en de heer A.L.S. Verhoog te herbenoemen als lid van de raad van 

toezicht van de Stichting dr. Aletta Jacobs College, met terugwerkende kracht, vanaf 22 

februari 2022. 

 

2. Inleiding 

Het dr. Aletta Jacobs College is een Stichting met een Raad van Toezicht (RvT). Deze Raad van 

Toezicht bestaat uit 7 leden. De eerste termijn van 2 leden is verstreken. De heer Verhoog heeft 

aangegeven beschikbaar te zijn voor en tweede termijn en de heer Vastenburg is beschikbaar tot 

einde schooljaar 2023-2024. Deze leden worden dan ook voorgedragen voor herbenoeming met 

ingang van 22 februari 2022.   

 

3. Publiekssamenvatting 

Het dr. Aletta Jacobs College is een Stichting met een Raad van Toezicht. De benoemingstermijn 

van twee leden was verstreken. Met dit besluit wordt de benoeming verlengd.  

 

4. Bevoegdheid van de Raad 

De raad is op grond van artikel 42 b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Statuten van het 

dr. Aletta Jacobs College bevoegd om leden van de Raad van Toezicht van het dr. Aletta Jacobs 

College op te benoemen en herbenoemen.  

 

5. Beoogd effect 

Optimaal intern toezicht op het dr. Aletta Jacobs College. 

6. Historische context 

Met ingang van 1 augustus 2010 is het dr. Aletta Jacobs College verzelfstandigd. Er zijn toen 

statuten vastgelegd waarin onder meer (her)benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht is 

geregeld.  
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7. Argumenten 

• Beide kandidaten voldeden bij aanstelling aan de door de RvT opgestelde profielschets. Ze 

zijn goed ingewerkt.  Herbenoeming draagt bij aan continuïteit in de Raad van Toezicht. 

• Voordracht voor herbenoeming is conform de statuten van Stichting dr. Aletta 

Jacobscollege. Een lid van de RvT kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van 

maximaal 4 jaar.  

  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.  

 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 

 

10. Communicatie 

De Stichting dr. Aletta Jacobscollege wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit van de raad.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 
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Bijlage: 

1 Brief voordracht te herbenoemen leden raad van Toezicht Aletta Jacobscollege 

2 Concept raadsbesluit 
 

 


