
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Ingevolge artikel 4 lid 2 van de Verordening Bestuurscommissie Openbaar Primair 

Onderwijs Haarlem worden de leden van de Bestuurscommissie door de Raad 

benoemd. De leden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar. Ter 

voorbereiding van besluitvorming in de Raad neemt het College een besluit over de 

hieronder voorgestelde voordracht. Volgens het rooster van aftreden zullen per 1 

januari 2007 vier bestuursleden afreden. Dit zijn mevr. A.C. de Visch Eybergen en 

de heren F. Rob, R.C. de Wilde en L. Dirks. Alle vier zijn opnieuw benoembaar en 

stellen zich kanididaat voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om mevr. A.C. de 

Visch Eybergen en de heren F. Rob, R.C. de Wilde en L. Dirks per 1 januari 2007 

opnieuw te benoemen voor een periode van 4 jaar. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Controlerend 

 Besluit tot herbenoeming leden bestuurscommissie OPOH 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Herbenoeming leden bestuurscommissie OPOH 

 

Financiële paragraaf 

 Het besluit heeft geen financiële consequenties 

 

Participatie / communicatie 

 n.v.t. (commissie doet zelf voorstel tot herbenoeming) 

 

Planning 

 Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. mevr A.C. de Visch Eybergen en de heren F. Rob, R.C. de Wilde en L. Dirks 

te herbenoemen per 1 januari 2007 als bestuursleden van de 

Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs te Haarlem voor een periode 

van 4 jaar. 

2. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen binnen een week na 

besluitvorming informatie over dit besluit waarna het besluit openbaar gemaakt 
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Benoeming leden Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. mevr A.C. de Visch Eybergen en de heren F. Rob, R.C. de Wilde en L. Dirks 

te herbenoemen per 1 januari 2007 als bestuursleden van de 

Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs te Haarlem voor een periode 

van 4 jaar. 

2. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen binnen een week na 

besluitvorming informatie over dit besluit waarna het besluit openbaar gemaakt 

kan worden. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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