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Geacht College,

Hiermee verzoeken wij u uw Raad te vragen over te gaan tot de offciele
benoeming van de kandidaat bestuursleden van de Stichting OPO Albrandswaard.
Tegelijkertijd verzoeken wij uw Raad ontslag te verlenen aan de leden van het
huidige bestuur.

Zoals u bekend heeft - als gevolg van het besluit van de Staatssecretaris van OCW
om zijn goedkeuring te onthouden aan onze voorgenomen bestuurlijke fusie met
PRIMO vpr te Hellevoetsluis door de staatssecretaris van OCW - het huidige
bestuur besloten in zijn geheel af te treden.

Inmiddels zijn via een selectieprocedure vijf nieuwe bestuursleden geworven. De
CV's van de kandidaat bestuursleden zenden wij u bijgaand.

De kandidaat bestuursleden zijn:

op voordracht van de oudergeleding van de GMR:

Mirko Noordegraaf
René Terhoeve

op voordracht van het bestuur:

Jolyn Laurs
Miranda Hannewijk
Giel van Strien
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De kandidaat bestuursleden hebben verklaard dat zij geen van de in artikel 6 van
de statuten genoemde functies uitoefenen die kunnen leiden tot onverenigbaarheid
van functies cq zich niet hebben schuldig gemaakt aan de daar genoemde niet-
toegestane handelingen.

De bestuursleden aan wie ontslag verleend dient te worden zijn de heren:

G.L.M. Schott
A. Dolder
H. Hense
J. Boon

U heeft van uw zijde aangedrongen op een spoedige aanpassing van de statuten.
Dit in verband met de wettelijke verplichting een duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen bestuur en toezicht.
Het huidige bestuur he eft er voor gekozen deze aanpassing aan het nieuwe bestuur
over te laten, aangezien de afwijzing van de fusie OPO voor een nieuwe situatie
heeft gep1aatst.

Eén van de taken waar het nieuwe bestuur zich mee bezig gaat houden is het
munten van een bestuurstructuur passend bij de schaal en middelen van GPO.

Tot de definitieve benoeming van het nieuwe bestuur zullen de heer H. Hense en
ondergetekende als actieve bestuursleden aanblijven.

Wij vertrouwen dat dit schrjven voldoende informatie bevat om een voorstel aan
uw Raad te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting OPO Albrandswaard
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