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Voorgesteld besluit
goedkeuring te verlenen aan de partiële statutenwijziging, waarmee de nieuwe naam 'Nestas 
scholengroep' wordt opgenomen in de statuten.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Om de nieuwe naam niet alleen als handelsnaam te gebruiken, maar ook statutair vast te leggen is 
een partiële statutenwijziging nodig. De nieuwe naam zoals deze in artikel 1 van de statuten op te 
nemen luidt volledig: Stichting Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs. 
Verkort: Nestas Scholengroep. Voor het overige blijven de statuten ongewijzigd. Op grond van 
artikel 16 van de stichtingsstatuten is een besluit tot statutenwijziging onderworpen aan de 
goedkeuring van de Dordtse gemeenteraad. Daarmee geeft de gemeenteraad toestemming aan de 
wijziging van artikel 1, zoals opgenomen in bijgevoegde akte van statutenwijziging (bijlage 2).

Wat is het doel?
In december 2021 is er door OPOD en SKOBA unaniem voor een nieuwe naam gekozen. Deze 
naam luidt: "Nestas Scholengroep". 

Om de nieuwe naam niet alleen als handelsnaam te gebruiken, maar ook statutair vast te leggen is 
een partiële statutenwijziging  door de Dordtse gemeenteraad (op grond van artikel 16) nodig.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Met het besluit om goedkeuring te verlenen aan de partiële statutenwijziging en daarmee de 
naamwijziging, wordt de nieuwe naam opgenomen in artikel 1 van de statuten, waardoor de naam 
niet alleen als handelsnaam gebruikt wordt maar ook formeel wordt vastgelegd.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing. 

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Ten tijde van de goedkeuring van de gemeenteraad op dinsdag 9 november 2021 aan de 
besturenfusie tussen de schoolbesturen OPOD en SKOBA en aan de statutenwijziging die nodig was 
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om een samenwerkingsstichting te realiseren voor openbaar en katholiek primair onderwijs werd er 
nog gewerkt met een tijdelijke naam: "Samenwerkingsstichting voor katholiek en openbaar 
basisonderwijs in Dordrecht en omgeving". Deze naam is in artikel 1 van de  goedgekeurde 
statuten opgenomen. 

Met het oog op een krachtige positionering en de wens te komen tot een sterke en krachtige 
belofte aan de leerlingen, ouders en andere stakeholders, is vanaf november 2021 in samenspraak 
met interne geledingen gezocht naar een nieuwe naam. In december is er unaniem voor een 
nieuwe naam gekozen. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
• Zaaknummer 2021-0145678 - Betreft Besturenfusie Stichting "Openbaar Primair Onderwijs 

Dordrecht" (OPOD) en Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) en 
statutenwijziging: Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan 
de besturenfusie tussen de schoolbesturen OPOD en SKOBA en aan de statutenwijziging die 
nodig was om een samenwerkingsstichting te realiseren voor openbaar en katholiek primair 
onderwijs. Ten tijde van het deponeren van de fusiestukken werd nog gewerkt met een 
tijdelijke naam: "Samenwerkingsstichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in 
Dordrecht en omgeving". Deze naam is in artikel 1 van de goedgekeurde statuten 
opgenomen. 

• Op  13 juli 2021 heeft het college via een collegebesluit positief geadviseerd over de 
besturenfusie OPOD SKOBA.

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing. 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Goedkeuring door de gemeenteraad van de statutenwijziging is een juridische eis (en opgenomen 
in artikel 16 van de statuten). Na goedkeuring van de Dordtse gemeenteraad wordt de partiële 
statutenwijziging (artikel 1) doorgevoerd:De tijdelijke naam: "Samenwerkingsstichting voor 
katholiek en openbaar basisonderwijs in Dordrecht en omgeving wordt gewijzigd in "Stichting 
Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs" (verkort: Nestas Scholengroep). Voor 
het overige blijven de statuten ongewijzigd.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 januari 2022  inzake 
Goedkeuring verlenen aan de partiële statutenwijziging, waarmee de nieuwe naam wordt 
opgenomen in de statuten: Stichting Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs;

overwegende dat: 
nadat op dinsdag 9 november 2021 goedkeuring verleend is aan de besturenfusie tussen de 
schoolbesturen OPOD en SKOBA en aan de statutenwijziging die nodig was om een 
samenwerkingsstichting te realiseren voor openbaar en katholiek primair onderwijs er ten tijde van 
het deponeren van de fusiestukken nog gewerkt werd met een tijdelijke naam: 
"Samenwerkingsstichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in Dordrecht en omgeving". 
Deze naam is in artikel 1 van de door door de gemeenteraad goedgekeurde statuten opgenomen;

b e s l u i t :

goedkeuring te verlenen aan de partiële statutenwijziging, waarmee de nieuwe naam 'Nestas 
scholengroep' wordt opgenomen in de statuten.

Aldus besloten in de vergadering van


