
Rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht OVO 
Zaanstad 

 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een 
aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. Een herbenoeming 
is slechts eenmaal mogelijk. In de statuten van OVO Zaanstad is hierover in artikel 11.7 het 
volgende opgenomen: 
 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal 
vier jaar. Aftreden geschiedt na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd is 
mede in verband met een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. 
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van 
degene in wiens vacature hij werd benoemd.  
Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk 
herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met het 
uitgangspunt dat personen niet langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de Raad 
van Toezicht kunnen zijn. Dit houdt in dat in bepaalde gevallen een lid van de Raad van 
Toezicht meerdere keren kan worden herbenoemd. De Raad van Toezicht is in 
uitzonderlijke gevallen bevoegd een lid van de Raad van Toezicht voor een extra 
periode van maximaal twee jaar te herbenoemen, mits deze herbenoeming in het belang van de 
stichting is.  
Voor een herbenoeming is (in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel) niet 
opnieuw een besluit van de gemeenteraad vereist, omdat tot een eventuele 
herbenoeming door de Raad van Toezicht zelf wordt besloten. 

 
De Raad van Toezicht hanteert het volgende rooster van aftreden en stelt dit rooster jaarlijks 
vast (vastgesteld 9 februari 2022, geactualiseerd 12 december 2022):  
 
 

Lid Raad van Toezicht (her)benoemd 
per 

Einde termijn Ter toelichting 

De heer R.L. Vreeman1 
 

14-03-2021 14-03-2023 Voorzitter RvT, voorzitter 
remuneratiecommissie, lid 
commissie O&K   

Mw. L. van Welie2 
 

01-06-2021 01-06-2025 Voorzitter commissie O&K 

De heer A. Bell3 
 

01-06-2021 01-06-2025 Vicevoorzitter RvT,  
Voorzitter auditcommissie 

Mevrouw M.J.C.  Heeremans4 01-08-2022 01-08-2024 
 

Lid remuneratiecommissie  

De heer T.R.A. van der Weide5  01-10-2022 
 

01-10-2026 
 

Lid auditcommissie  

 

 
1 Herbenoemd voor derde termijn per 14 maart 2021 i.v.m. bijzondere omstandigheden (benoemd per 1 maart 

2013, herbenoemd per 14 maart 2017).  
2 Eerste termijn  
3 Eerste termijn  
4 Heeft conform artikel 11 lid 7 van de statuten van OVO Zaanstad op het rooster van aftreden de plaats 

ingenomen van het tussentijds afgetreden lid. Omdat de maximale termijn van het RvT-lidmaatschap acht jaar 

bedraagt is het RvT-lid per 1 augustus 2022 nog één maal herbenoembaar voor de duur van twee jaar (benoemd 

per 1 augustus 2016, herbenoemd per 1 augustus 2018, herbenoemd per 1 augustus 2022). 
5 Tweede termijn (benoemd per 1 oktober 2018) 


