
 
 

 

Selectie en benoemingsprocedure raad van toezicht 
  

De raad van toezicht functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat binnen de raad 

van toezicht zoveel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden 

en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde raad 

van toezicht is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de 

organisatie. 

  

Dit hoofdstuk bevat de wijze van selectie van leden van de raad van toezicht, waarbij de nadruk ligt 

op het vormen van een goed toezichts-team met een breed draagvlak binnen de organisatie. Zonder 

tekort te doen aan de formele voordrachtsrechten van de diverse organen binnen OSG Singelland 

wordt de volgende selectieprocedure voorgesteld, waarin alle relevante organen binnen de 

organisatie betrokken zijn. De procedure kent een opting-out mogelijkheid. 

  

1. De raad van toezicht beraadt zich in geval van een (te verwachten) vacature over de 

samenstelling van de raad en over de aanwezigheid van de noodzakelijke expertise en 

deskundigheden, mede gelet op de ontwikkelingen die relevant zijn voor OSG Singelland. De 

raad van toezicht formuleert naar aanleiding van dit beraad een nadere specificatie van het 

profiel voor de vacature als bedoeld in artikel 11, 2e lid van de statuten. 

2. Indien van toepassing voert de voorzitter van de raad van toezicht overleg met het orgaan 

dat gerechtigd is conform artikel 11, derde lid van de statuten een bindende voordracht te 

doen voor benoeming van een kandidaat in de (te) ontstane vacature. Het overleg betreft 

zowel het onder 1 bedoelde profiel voor de kandidaat als de voor selectie te volgen 

procedure. 

3. Indien het voordragende orgaan kiest voor een brede selectiecommissie wordt de 

navolgende procedure gevolgd. Deze procedure wordt ook gevolgd in die gevallen dat de 

raad van toezicht zelf het voordragende orgaan is 

4. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in met een brede samenstelling. In ieder 

geval nodigt de raad van toezicht zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van de 

MR uit om elk een lid voor de selectiecommissie voor te dragen. De bestuurder is adviserend 

lid van de selectiecommissie 

5. De selectiecommissie past het geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten. 

6. De selectiecommissie wijst de voorzitter van de selectiecommissie aan. Het secretariaat van 

de raad van toezicht staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij. 

7. Desgewenst kan de selectiecommissie een extern adviseur aan de selectiecommissie 

toevoegen. 

8. Ter zake van  elke vacature wordt in ieder geval een oproep  gedaan in een plaatselijk of 

regionaal dagblad. 

9. De selectiecommissie bepaalt de eigen werkwijze en waarborgt de vertrouwelijkheid van de 

kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens. 



 
10.   De selectiecommissie besluit bij consensus over de voor te dragen kandidaat. Een kandidaat 

die de unanieme steun heeft van de selectiecommissie wordt vervolgens door het 

voordragende orgaan bindend voorgedragen aan de gemeenteraad van Smallingerland. 

Ontbreekt consensus in de selectiecommissie dan wordt geen gezamenlijke kandidaat voorgedragen, 

maar wordt het voordragende orgaan geïnformeerd. Het voordragende orgaan maakt vervolgens 

zelf een keuze en doet een bindende voordracht aan de gemeenteraad van Smallingerland 


