uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij
doorkiesnummer

U20170280
27 oktober 2017
17.113595
M. van der Kaaij - Huisman
(070) 326 13 03
Maatschappelijke Ontwikkelingen
Jeugd, Onderwijs & Brede Scholen

Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Postbus 121
2600 AC DELFT

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070

2600AC121

Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

(her)benoeming 3 leden Raad van Toezicht

datum
bijlage(n)

1

Geachte mevrouw Veldhuis-van den Broek,
In onze vergadering van 12 december 2017 hebben wij besloten tot bekrachtiging van de voordrachten
vanuit verschillende geledingen van Stichting Librijn openbaar onderwijs voor het lidmaatschap in de
Raad van Toezicht door:
- Mevrouw A.C.B. ten Holter te herbenoemen voor een tweede termijn die loopt van 11 november 2017
tot en met 10 november 2021 op voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad;
- Mevrouw Y.G. van Hoof-Imbos te benoemen voor een eerste termijn die loopt van 1 augustus 2017 tot
10 november 2019 op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad in de tussentijdse vacature van de heer S.O. Beek, wiens benoemingstermijn
liep tot 10 november 2019 en die per 1 augustus 2017 zijn lidmaatschap heeft beëindigd;
- De heer G.P.E. Lubbers te benoemen op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad voor een eerste termijn die loopt van 10 november 2017 tot 10 november 2021
in de plaats van Mevrouw M.S. Baan die te kennen heeft gegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen.
Wij danken de nieuw benoemde leden bij voorbaat voor hun inzet voor Stichting Librijn openbaar
onderwijs en wensen allen succes bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
De gemeenteraad
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
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