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Uw aanwezigheid tijdens de informatieavond van onze stichting op 22 juni 2016 hebben wij zeer op 

prijs gesteld. Deze avond stond in het teken van de bestuurlijke inrichting van onze stichting. Naar 

aanleiding van deze avond mogen wij concluderen dat u positief staat tegenover ons voornemen om 

over te gaan naar een bestuurlijke inrichting met een raad van toezicht en een college van bestuur 

c.q. directeur- bestuurder. 

Ook hebben wij tijdens deze informatieavond met u geconcludeerd dat het goed is om met elkaar te 

spreken over een aantal onderwerpen. Met name waar het gaat om de rol van uw gemeente bij de 

voorgenomen wijziging van de statuten, werving- en selectie voor toekomstige leden van de raad 

van toezicht en de relatie met het openbaar onderwijs in het algemeen. 

Een eerste gesprek met de vier wethouders van de deelnemende gemeenten, direct bij de start van 

het nieuwe schooljaar heeft onze voorkeur. Graag ontvang ik daarvoor een datumvoorstel. 

Ons voornemen is om voor het schooljaar 2017/2018 uw raad een voorstel voor te leggen inzake 

een statutenwijziging van onze stichting en een voordracht voor het benoemen van de leden van de 

raad van toezicht. 

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Het algemeen bestuur van SOM, 

namens deze 

L.L.M. Softe rs 

Algemeen directeur SOM 
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