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Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed

Geachte raadsleden,

De Stichting Beemster Werelderfgoed gaat de statuten wijzigen. Eén van de wijzigingen is
de naam: van 'Stichting Beemster Werelderfgoed' naar'Stichting Promotie Beemster
Werelderfgoed' (SPBW).

Een andere wijziging is het samenstellen van een raad van toezicht van de stichting. De
raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en
bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen (Artikel g van
de concept statuten).

De raad van toezicht bestaat uit een vast aantal rechtspersonen: Historisch Genootschap
Beemster, Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster, Algemene Ondernemersvereniging
Beemster Ondernemen, Stichting Onder de Linden, Stichting Beemster Keyser,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Beemster. Het betreffende
lid (rechtspersoon) van de raad van toezicht bepaalt zelf wie dit lid (rechtspersoon)
voordraagt om als feitelijke vertegenwoordiger van het betreffende lid (rechtspersoon) in de
raad van toezicht zitting te nemen. Kortom, wij mogen zelf bepalen wie oruvertegenwoordigt
in deze raad.
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Wij hebben in onze vergadering van 16 mei 2017 besloten de wethouder economische
zaken voor te dragen om zitting te nemen in de raad van toezicht van de SPBW met de
burgemeester als plaatsvervanger.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
uders van Beemster.
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A.J . van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris


