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Geachte leden van de gemeenteraad,
Aanleiding
Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Op
grond van de inwerkingtreding was het noodzakelijk om de statuten van onze stichting
aan voornoemde Wet te laten toetsen. De statuten zijn door een onderwijsjurist van de
Vosabb aan de nieuwe wetgeving getoetst. De bevindingen van de onderwijsjurist van
de Vosabb treft u als bijlage 1 aan.
Statutenwijziging
Op grond van artikel 14 van de statuten van de stichting is het college van bestuur
bevoegd de statuten te wijzigen. Dit na voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht en de gemeenteraad.
Uit de juridische toets door de onderwijsjurist van de Vosabb is gebleken dat een directe
aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet niet noodzakelijk was. Echter op
onderdelen zouden de statuten, bij een eerstvolgende wijziging, dienen te worden
aangepast. Het college van bestuur zou de statuten op de volgende onderdelen willen
wijzigen:
•
•

Artikel 4: het verbreden van de doelstelling door middel van de volgende tekst: ‘het
doen geven en bevorderen van primair onderwijs in de zin van de WPO en/of andere
onderwijswetten’ (zie punt 1 juridische toets Vosabb);
Artikel 7, lid 5 sub a: de tekst van dit deel van de statuten is niet in lijn met de
nieuwe Wet. Een aandachtspunt is de bepaling inzake het tegenstrijdige belang van
het college van bestuur en wie vervolgens de besluitvorming overneemt. (zie punt 2
juridische toets Vosabb).

De overige zaken, zoals genoemd in de bevindingen van de onderwijsjurist van de
Vosabb, behoeven geen aanpassing omdat de Wet en/of de statuten hierin voorzien.
Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft in haar vergadering van 2 maart 2022 goedkeuring verleend
aan het college van bestuur om de statuten op de genoemde onderdelen te wijzigen. Zie
bijlage 2.

Goedkeuring
Het college van bestuur vraagt uw goedkeuring om de statuten te wijzigen op grond van
de Wet bestuur en toezicht en meer specifiek op de genoemde artikelen onder de kop
‘statutenwijziging’ van dit schrijven.
Mocht u nog vragen hebben vernemen wij het graag en we zien uw besluit tegemoet.

Met vriendelijke groet,

M.P. Stuifbergen
College van Bestuur

