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Samenvatting 
De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van toezicht van de Stichting Minkema College voor openbaar 
voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken (verder Minkema College.)  Er zijn twee vacatures. De raad van toezicht 
heeft voor de invulling van deze vacatures de heer F. Hordijk en mevrouw J. Lauwerijssen – de Greef voor 
(her)benoeming door uw raad voorgedragen. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
De raad besluit:  

1. de heer F. Hordijk te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van de Stichting Minkema College voor 
openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 
2023 tot 1 januari 2027. 

2. mevrouw J. Lauwerijssen – de Greef te benoemen als lid van de raad van toezicht van de Stichting Minkema 
College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 
2027. 

 
 
   
 
Inleiding 
Op 1 januari 2023 is de termijn van het lid van de raad van toezicht de heer F. Hordijk geëindigd. De heer Hordijk is door 
de raad van toezicht voor herbenoeming voorgedragen. Op 1 april 2023 ontstaat verder een vacature in de raad van 
toezicht doordat de termijn van de voorzitter mevrouw E. van der Molen eindigt. Zij kan niet meer worden herbenoemd. 
De raad van toezicht heeft in haar plaats mevrouw J. Lauwerijssen – de Greeff voor benoeming voorgedragen.  
 
Wij stellen de raad voor de heer Hordijk voor vier jaar te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van het Minkema 
College voor de periode 1 januari 2023 tot 1 januari 2027 en mevrouw Lauwerijssen te benoemen als lid van de raad van 
toezicht van het Minkema College voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2027. 
 
   
 
Participatieproces 
De wijze waarop een lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen voor benoeming door uw raad is vastgelegd in de 



statuten van het Minkema College. Voor deze voordrachten is deze procedure gevolgd. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Een goed bestuur en toezicht hierop, voor een krachtig en kwalitatief goed openbaar voortgezet onderwijs in Woerden. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs is door uw raad op afstand geplaatst. De gemeente heeft nog wel een 
rol bij het bestuur van het Minkema College door het benoemen van de leden van de raad van toezicht voor de 
instandhouding van de school. Op deze wijze geven wij mede vorm aan onze grondwettelijke taak om te voorzien in 
voldoende openbaar voortgezet onderwijs in Woerden. 
 
   
 
Argumenten 
1.1.  
Kandidaten zijn geschikt  
De heer F. Hordijk is unaniem door de zittende leden van de raad van toezicht voor benoeming voorgedragen. Wij gaan 
er dan vanuit dat de heer Hordijk naar tevredenheid zijn rol vervuld.  
   
Mevrouw J. Lauwerijssen – de Greef wordt door de raad van toezicht geschikt geacht als lid van deze raad. Voor de 
vervulling van de vacature is er gezocht naar een persoon die vertrouwd is met de sector onderwijs en affiniteit heeft met 
het openbaar voortgezet onderwijs en andere meer specifieke competenties. Dit is verwoord in de voor vacature 
opgestelde profielschets (zie bijlage D/23/089796). De raad van toezicht ziet in mevrouw Lauwerijssen een enthousiaste 
persoon met competenties die aansluiten bij de vacature. Mevrouw Lauwerijssen is al op verschillende manieren 
betrokken bij de school. Ze heeft een relevant breed netwerk en is nauw verbonden aan de kern Woerden van onze 
gemeente. De raad van toezicht denkt dat mevrouw Lauwerijssen een aanwinst is voor de school.  
 
1.2.  
De juiste procedure is gevolgd  
 
De voordracht van mevrouw Lauwerijssen is een statutaire bindende voordracht van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad van de school. Er is een benoemingadviescommissie gevormd (bestaande uit twee leden van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad en twee leden van de raad van toezicht van toezicht en als adviseur de 
bestuurder van het Minkema College) die  gesprekken hebben gevoerd met meerdere kandidaten. De commissie was 
unaniem van oordeel (met een positief advies van de bestuurder) dat mevrouw Lauwerijssen het beste past op het profiel 
van de vacature en dat zij complementair is ten opzichte van de zittende leden van de raad van toezicht.  
 
Voor de herbenoeming van de heer Hordijk volstaat een besluit van de raad van toezicht om een voordracht te doen aan 
uw raad. Bij de benoeming heeft immers een uitgebreide procedure plaatsgehad. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1  
Er zijn geen alternatieven  
 
Uw raad heeft het bestuur en het toezicht van en op het Minkema College op afstand geplaatst. Dit betekent dat de 
gemeente terughoudend zou moeten zijn bij de besluiten die genomen worden door het Minkema College. Wij hebben 
geen reden het oordeel van de benoemingsadviescommissie en van de raad van toezicht over de (te verwachte) 
geschiktheid van mevrouw Lauwerijssen en de heer Hordijk als leden van de raad van toezicht in twijfel te trekken en 
andere personen voor te stellen. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
NVT 
 
   



 
Communicatie 
Het Minkema College wordt door ons college op de hoogte gebracht over het besluit van uw raad. Het is aan het 
Minkema College anderen wel of niet over het raadsbesluit te informeren. 
 
   
 
Vervolgproces 
NVT 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 11, lid 2 van de statuten van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en 
omstreken.  
  
 
   
 
Bijlagen 

1. Brief van het Minkema College van 8 juni 2021 over de vervulling vacature raad van toezicht Minkema College 
de heer F. Hordijk (D/23/089791). 

2. Brief van het Minkema College van 8 juni 2021 over de vervulling vacature raad van toezicht Minkema College 
mevrouw J. Lauwerijssen – de Greef (D/23/089789). 

3. Profielschets vacature mevrouw Lauwerijssen – de Greef (D/23/089796). 
4. Statuten Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken 

(D/23/089801). 
5. Raadsbesluit (D/23/089804). 

 



RAADSBESLUIT 
D/23/089804 
Z/23/056237 

  

  

Onderwerp: Benoeming twee leden van de raad van toezicht Minkema College 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 21 februari 2023 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

en in artikel 11, lid 2 van de statuten van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet 
onderwijs in Woerden en omstreken: 
 

b e s l u i t: 

 

1. de heer F. Hordijk te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van de Stichting Minkema 
College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, met terugwerkende 
kracht voor de periode 1 januari 2023 tot 1 januari 2027. 

2. mevrouw J. Lauwerijssen – de Greef te benoemen als lid van de raad van toezicht van de 
Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, 
voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2027. 

 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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