t

a

st fp
Openbaar Basisonderwijs Hitversum

ffc^'

2

5

JIJL| 20t7

Gemeente Hilversum
T.a.v.: Mw. Rosa de Jong
Postbus 9900

J;¿l;¡:l:¡ ¡ ¡l¡re

kir,,r..',,

!

."1--_

1201GM HITVERSUM

DAÎUM

iiii,:

/rlic.i:r-il
_*.

L

t7.l)7-2011

ONS KET{MERI(

UW ERIETVAN
UW rcilMERK
SEXAT¡OEI,D DOOR

S, de Saln

E-MAIt

sdesaln @stiohiþersum.nl

EUTAGEN

c1/

BEÎREFT

E.nocmlllg lld

Rãad vao Toerlcht STIP Hllvêreum

Geachte raadsleden,
Als toezlchthouder op het openbaar basisonderwijs heeft de gemeenteraad de bevoegdheid

tot het

{her)benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van STIP Hilversum, stichting voor openbaar
baslsondcnnijs. De Raad van Toezicht van ST|P Hilversum bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven
leden. Graag wil ik de gemeenteraad verzoeken over te gaan tot de benoeming van een nieuw lid
voor de Raad van Toezlcht.
Met lngang van 1 septemfur 2OL7 heeft de Raad van Toezicht een nieuw lid geselecteerd die zlj
hicrbij graag wilvoordragen voor benoeming. De Raad van Toezicht van STIP Hilversum verzoekt u
om vanaf l september 2Ot7 de heer P. Buisman te benoemen als nieuw lid van de Raad van
Toczlcht.
De Raad van Toezlcht heeft ln het voorjaar van 2017 een proflel opgesteld voor de werving van een

nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Uit de selectieprocedure, waarbij met meerdere kandidaten
gesprekken zijn gevoerd, is de heer Peter Buisman naar voren gekomen als een geschikte kandidaat
voor deze functie. Conform stetuten worden twee leden van de Raad van Toezicht benoemd in
samenspraak met GMR. De heer Buisman is gekozen met instemming van de GMR van Stip
Hllversum, Voor de volledige achtergrond en ervaring van de heer Bulsman venrvijs ik naar zfn CV.
STIP Hilversum verzoekt de gemeenteraad over te gaan tot benoemlng van de heer P. Buisman als lid
van de Raad van Toezicht voor de periode 1 september 2017 tot 1 september 2021.
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Rob van Breemen

Voorzitter Raad van Toezicht STIP Hllversum

