
B&W

1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting OPOH
waardoor de naamswijziging Stichting Spaarnesant doorgevoerd kan worden.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Haarlem.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Raad:

Besluit

in te vullen door griffie

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

Raadsstuk

in te vullen door griffie

[ ] Conform [ ] Ja Raadsstuknr

[ ] Gewijzigd [ ] Nee

[ ] Aangehouden Datum vergadering

[ ] Afgevoerd
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Onderwerp Naamswijziging Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Haarlem

B & W-vergadering van 31 maart 2009

DOEL:

De Raad is bevoegd een besluit te nemen over een statutenwijziging van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Haarlem. Deze stichting verzoekt haar naam te wijzigen in Stichting Spaarnesant.



Onderwerp: naamswijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlem

Inleiding

Stichting OPOH is per 1-1-2009 ontstaan nadat de Raad in december 2008 heeft
ingestemd met de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. De
bestuurscommissie is per 1-1-2009 opgeheven.
Stichting OPOH vraagt de raad in te stemmen met een wijziging van de statuten
v.w.b. de naam van de stichting. Het verzoek is om de naam te wijzigen in Stichting
Spaarnesant onder verwijzing naar ’t Sant en het Spaarne.

Voorstel aan de raad

In te stemmen met de statutenwijziging opdat de stichting in het vervolg de naam
draagt: Stichting Spaarnesant

Beoogd resultaat

Statutenwijziging en wijziging van de naam van de stichting.

Argumenten

De Stichting heeft behoefte aan herkenbaar van de nieuwe start o.a. in de keuze
voor een nieuwe naam.

Kanttekeningen

geen

Uitvoering

Stichting zal vervolgens in overleg treden met de notaris om naamswijziging door
te voeren.

Bijlagen

Geen

Raadsbesluit

RAADSSTUK



De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. in te stemmen met de naamswijziging in Stichting Spaarnesant

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

De griffier De voorzitter


