
Ingekomen 

Afdeling 

Kopie 

5TÓKT.2013 

aan de leden van de gemeenteraad van Leiderdorp 

2013.05886 
23/10/2013 

Gemeente 
Leiderdorp 

VERZONDEN 2 2 OKT. 2013 datum : 22 oktober 2013 
kenmerk :2013U02943 
bijlage : 1. 
betreft : benoeming algemeen directeur OBSG 

Geacht heer/mevrouw, 

Op 27 september ontving uw raad het verzoek van de Stichting OBSG om per 1 januari 2014 
een nieuwe algemeen directeur voor de OBSG te benoemen (2013.05408) en de huidige 
algemeen directeur, de heer H. van Dijk, eervol te ontslaan. Over de rol van het college en uw 
raad in de benoemingsprocedure informeren wij u in deze brief. 

Bevoegdheid raad 
In de statuten van de Stichting OBSG is geregeld dat de gemeenteraad geen rol heeft in de 
benoeming van de algemeen directeur van de Stichting. Uw raad benoemt nieuwe 
bestuursleden op voordracht van een Benoemingsadviescommissie (BAC), maar niet een 
algemeen directeur. De algemeen directeur is in dienst van de Stichting en artikel 6:4 zegt dat 
personen in dienst van de Stichting geen lid van het bestuur kunnen zijn. Ook als de 
algemeen directeur wordt gezien als dagelijks bestuur, dan gaat uw raad hier niet over. In 
artikel 5 staat dat de OBSG zelf uit zijn midden een dagelijks bestuur kan aanstellen. 

Duidelijkheid 
De Stichting OBSG geeft desgevraagd aan dat zij er naar streeft om voor 1 januari 
duidelijkheid te hebben over de rol en functie van het toezichthoudend (deel van het) bestuur 
ten opzichte van de algemeen directeur. Die functioneert op basis van een uitgebreid 
mandaat min of meer als de (dagelijks) bestuurder. De nieuwe directeur is als directeur en 
(mogelijk) bestuurder geworven. 
Als om die duidelijkheid te scheppen de statuten moeten worden gewijzigd, zullen wij uw raad 
hier een voorstel voor doen. f] 

Hoogachtend. 
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