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DOEL: Besluiten
De Raad is bevoegd een besluit te nemen m.b.t. het benoemen van bestuursleden van Stichting
spaarnesant voor de instandhouding van Openbaar Onderwijs.

B&W
1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de benoeming van 3 leden in het bestuur van
Stichting Spaarnesant.
2. Het voorstel wordt - na advisering door de commissie Samenleving – ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
Raad:
Besluit

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

in te vullen door griffie

[ ] Conform

[ ] Ja

[ ] Gewijzigd

[ ] Nee

[ ] Aangehouden
[ ] Afgevoerd

Datum vergadering

RAADSSTUK
Onderwerp: Benoeming bestuursleden Stichting Spaarnesant
Inleiding
Stichting Spaarnesant verzorgt het openbaar primair onderwijs in Haarlem.
Bij de oprichting van Stichting Spaarnesant per 1 januari 2009 heeft de Raad op 18
december 2008 ingestemd met de statuten en het reglement. In de statuten (artikel
6.1) is opgenomen dat het bestuur van de openbare stichting zal bestaan uit zeven
door de gemeenteraad te benoemen personen.
Drie leden van het zittend bestuur van Stichting Spaarnesant hebben aangegeven
hun bestuursfunctie neer te leggen. Het betreft de volgende leden: : mevrouw. A. de
Visch-Eybergen, de heer F. Rob en de heer L Dirks.
Stichting Spaarnesant heeft via de procedure van de benoemingsadviescommissie
(B.A.C.) op basis van een oproep kandidaten geselecteerd (artikel 6, lid 2). Drie
kandidaten zijn voorgedragen voor benoeming. De portefeuillehouder Onderwijs,
Jeugd, etc. heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de kandidaten. Hij stemt
in met de voordracht. Alle drie zijn deskundige en gemotiveerde mensen die goede
bijdragen kunnen leveren voor de toekomstige ontwikkelingen van de stichting.
De drie kandidaten zijn:
Mevrouw C. Verhagen
Mevrouw A. Gerkens
De heer R. Dolfing
De C.V.’s van de kandidaten zijn ter inzage beschikbaar alsmede de toelichting van
de Benoemingsadviescommissie voor deze voordracht.
Voorstel aan de raad
1. In te stemmen met de benoeming van 3 leden in het bestuur van Stichting
Spaarnesant.
Beoogd resultaat
Een voltallig bestuur voor de Stichting Spaarnesant t.b.v. de uitvoering van het
openbaar primair onderwijs in Haarlem.
Bijlagen
Geen.

Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1.

In te stemmen met de benoeming van 3 leden in het bestuur van
Stichting Spaarnesant.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)
De griffier

De voorzitter

