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Hoogezand, 14 oktober 2021 

 

 

Betreft: herbenoeming leden raad van toezicht 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 1 januari 2018 is het openbaar onderwijs Hoogezand-Sappemeer verzelfstandigd en zijn daarmee de 

openbare scholen in de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer onderbracht in Stichting Ultiem. 

Sinds 1 januari 2020  maken OBS Driespan, OBS Oetkomst en OBS de Woldstee (voormalige OPOS scholen) 

ook onderdeel uit van Stichting Ultiem.  

 

Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs vier jaren geleden is ook de raad van toezicht 

bestaande uit vijf leden benoemd. 

• De heer J.J. Bruintjes (Voorzitter, met de portefeuille bestuur & overheid) 

• De heer R.P.S. van Rijn (Lid, met de portefeuille financiën) 

• De heer J. Smits (Lid, met de portefeuille HRM) 

• Mevrouw Y.M. Turenhout (Lid,  met de portefeuille jeugd en zorg) 

• De heer J. Vogel (Lid, met de portefeuille onderwijs) 

Op 12 oktober 2017 is door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

besloten om bovenstaande leden van de raad van toezicht conform de statuten voor vier jaren te 

benoemen, met ingang van 1 januari 2018. Dit na een uitgebreid werving- en selectieproces waarbij de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ook betrokken is geweest. 

 

Per 1 januari 2022 komt een einde aan de periode van vier jaren. Conform de statuten komen de leden 

eenmalig in aanmerking voor een herbenoeming voor een volgende periode. Om te werken aan een 

constante doorontwikkeling in de raad van toezicht is rooster van aftreden opgesteld waarbij enkele 

leden eerder dan vier jaren zullen aftreden.  

 

Naam Functie Portefeuillehouder Datum herbenoeming Datum aftreden 

De heer J.J. Bruintjes 

 

Voorzitter Bestuur & Overheid 01-01-2022 

 

01-01-2026 

De heer R.P.S. van Rijn 

 

Lid Financiën 01-01-2022 

 

01-01-2025 

De heer J. Smits 

 

Lid 

 

HRM 01-01-2022 

 

01-01-2025 

Mevrouw Y.M. Turenhout Lid 

 

Jeugd en Zorg 01-01-2022 

 

01-01-2024 

De heer J. Vogel 

 

Lid Onderwijs 01-01-2022 

 

01-01-2026 

 

Gelet op artikelen 17a lid 2 en 48 lid 12 sub  b van de wet op het primair onderwijs (WPO) verzoeken we 

u om bovengenoemde leden van de raad van toezicht te herbenoemen voor de periode zoals 

vermeld in het schema. 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de voorzitter van de raad van toezicht 

 

 

 

 

 

Marian Bakker 
Bestuurder 
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