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Volgens het rooster van aftreden nemen per 01 juni 2018 mevr. M.G. Schreur en 
dhr. R. Schuur, afscheid van de RvT. In februari is gestart met de 
sollicitatieprocedure voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 

In maart en april is de Benoemingsadvies Commissie (BAC) bijeen geweest. In 
verband met het afscheid van de twee leden van de RvT, heeft de BAC een 
voordracht gedaan voor twee nieuwe leden. Waarvan één lid op voordracht van 
de GMR en één lid op voordracht van de Raad van Toezicht. Zoals afgesproken 
heeft tijdens deze procedure de GMR weer gelijkwaardig geparticipeerd in de 
BAC. 

Omdat een tweede kandidaat, op voordracht van de GMR, zich terug moest 
trekken is de procedure vervolgd (zie brief d.d. 24 april 2018). Unaniem is 
besloten mevr. J.L.J.M de Veth (Jacqueline) op voordracht van de GMR voor te 
dragen als tweede nieuwe lid van de Raad van Toezicht. In de bijlage stuur ik u 
vertrouwelijk de CV mee. 

De Raad van Toezicht benoemt de nieuwe leden per 01 september 2018, zoals is 
overeengekomen tijdens het coördinatieplatform d.d. 07 december 2017. Dit 
betekent dat de Raad van Toezicht in de maanden juli en augustus uit 4 leden 
bestaat. Op basis van artikel 10.10 van de statuten van de RvT kunnen de 
overblijvende leden de werkzaamheden van de raad waarnemen. De raad is als 
dan bevoegd om rechtsgeldige besluiten te nemen. 

Mevr. J. de Veth volgt dhr. Schuur op als lid. Per 01 september 2018 vult zij de 
raad aan. 
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Wij vragen de gemeenteraden mevr. J.L.J.M. de Veth te benoemen per 01 september 2018. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. J. Dijkstra, voorzitter BAC. 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 


