Gezocht: lid Raad van Toezicht SCMO met juridische specialisatie
De gemeente Gilze en Rijen kent twee culturele centra, De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze.
Beide centra vallen onder de stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke Organisaties
(SCMO). Ook Stichting Cultuurplaats en Stichting VIPvoorelkaar vallen onder SCMO. De stichting staat
midden in het maatschappelijke en culturele veld van de gemeente Gilze en Rijen en onze culturele
centra bieden een thuisbasis aan vele culturele en sociale initiatieven en organisaties in de gemeente.
Naast ‘huisvesting’ (ruimtes) voor allerlei aanbieders van vrijetijdsbesteding, bieden wij een theater- en
filmprogramma aan, (ver)binden wij organisaties met soortgelijke doelstellingen als de onze en jagen wij
positieve ontwikkelingen aan voor cultuur, kunst en activiteiten. In 2019 is een hernieuwde visie opgesteld
in opdracht van de gemeente Gilze en Rijen over de culturele centra. Deze visie zal in het komende jaar
worden verder worden geïmplementeerd. De stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder.
Daarnaast werkt de stichting met een Raad van Toezicht.
In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht (verder genoemd RvT) in het bijzonder toe op:
 de uitoefening van haar rol als werkgever voor de directeur-bestuurder;
 de uitoefening van haar sparringpartner rol voor de directeur-bestuurder;
 de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 de realisatie van het gevoerde beleid zodat de maatschappelijke doelen worden verwezenlijkt;
 de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 de kwaliteit en de veiligheid van de stichting;
 de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 de financiële discipline en opvolgende verslaglegging;
 de naleving van wet- en regelgeving;
 de verhouding met belanghebbenden zoals werknemers, opdrachtgevers en andere
stakeholders.
De Raad van Toezicht van SCMO bestaat uit 5 leden en binnen haar samenstelling wordt gestreefd naar
verscheidenheid in deskundigheden. De leden kunnen onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte
van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook. De RvT
vergadert in principe vijf maal per jaar; naar behoefte worden extra bijeenkomsten gepland. Leden van de
RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Mede door het doorlopen van een zelfevaluatie
heeft de RvT een beter beeld gekregen van de wijze waarop hij zijn toezichthoudende rol wil gaan vorm
geven. Van het nieuwe lid wordt hierin een stimulerende bijdrage verwacht.
Specifieke taken en verantwoordelijkheden van het lid:
 kan toezicht houden en kritisch meedenken inzake juridische dossiers en contractuele afspraken
met externe partijen;
 kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen
tegenstrijdig belang;
 heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de doelstelling van de stichting
en aan de stichting gelieerde organisaties;

 beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke belangen binnen een gemeente
vergelijkbaar als Gilze en Rijen;
 is in staat het beleid van de directeur-bestuurder te controleren en de algemene gang van zaken
binnen de stichting te volgen en de directeur-bestuurder met advies bij te staan;
 is bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.
 is bereid om regelmatig activiteiten, georganiseerd door de stichting, bij te wonen;
Bij voorkeur zoeken we een collega die woonachtig is in de Gemeente Gilze en Rijen.

Specifieke competenties lid RvT:
 heeft kennis en inzicht inzake rechtspersonen-, arbeids- en bestuursrecht;
 heeft ervaring op het gebied van juridische zaken en maatschappelijke- en bestuurlijke
verhoudingen;
 heeft brede maatschappelijke belangstelling, affiniteit met de missie en ambitie van de stichting
 is in staat om vanuit een ‘helikopter view’ het functioneren van de stichting te volgen en te
beoordelen;
 is collegiaal, pro actief, kritisch en beschikt over gezonde dosis humor.
Lid zijn van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie.
Meer informatie:
Een uitgebreid profiel van de stichting, een reglement van de RvT is te vinden op
https://www.ccgr.nl/raad/
Voor meer informatie en/of persoonlijke toelichting, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
RvT, Jasmijn de Visser via het emailadres jasmijndevisser@gmail.com.
Heeft u interesse in de functie?
Stuur uw CV en uw motivatie per mail t.a.v. Jasmijn Visser naar secretariaat@ccgr.nl o.v.v. Vacature lid
RvT SCMO vóór 20-02-2020 .

