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4650 AA Steenbergen 

Geacht College, geachte Raad, 
Sinds 1 januari 2007 heb ik bestuurlijke functies vervuld in het openbaar primair onderwijs. 
Tot 1 januari 2009 als vicevoorzitter van de Stichting Niet Apart Maar Samen (NAMS), met 
als werkgebied de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Na de fusie 
van de stichting NAMS met de stichting FOORZES, uit de gemeente Reimerswaal, ontstond 
de stichting Samen Onderwijs Maken ((SOM). In de periode 1 januari 2009 tot 1 augustus 
2011 vervulde ik bij SOM eveneens de functie van vicevoorzitter. Per 1 augustus 2011 ben ik 
de heer Drs. E.F.R. Amsink opgevolgd als voorzitter van SOM. 

Tijdens het overleg met de betrokken portefeuillehouders op 1 december 2014 heb al 
aangekondigd dat ik na ruim acht jaar niet meer zou opteren voor een vervolgtermijn en 
dat ik mijn functie als voorzitter van SOM per 1 augustus 2015 zou neerleggen. 
Om persoonlijke redenen echter heb ik tijdens de afgelopen Paasdagen besloten om per 8 
april 2015 af te treden als voorzitter van SOM. 

De samenwerking met u allen heb ik soms ervaren als positief kritisch, maar verliep toch 
overwegend in prettige en goede sfeer. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd bij de stichting 
SOM, ik denk daarbij de reorganisatie, het sociaal plan, de kwaliteitsimpuls voor alle SOM-

scholen en het sterk verbeterd financieel management. Door de recentelijk afgesloten, 
meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de stichting ABBO er is een goede koers 
uitgezet voor de langere termijn. Daarom ben ik er van overtuigd, dat de kwaliteit en het 
voortbestaan van het primair Openbaar Basisonderwijs in uw gemeente voor de toekomst is 
gewaarborgd.. 

Tot slot wens ik u allen het beste en dank u voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Met vriendelijke groet, 


