Info-blad Statutenwijziging Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Waarom statutenwijziging?
•

Verwerken van nieuwe wetgeving sinds 2010 (governance, opheffing scholen).

•

Actuele inzichten verwerken en redactie aanscherpen.

Samen Leren

Belangrijkste aanpassingen statuten i.r.t. de deelnemende gemeenten
•

Schrappen van de statutaire verplichting dat de gemeenteraden de begroting en de jaarrekening
van de stichting dienen goed te keuren. Dit in lijn met het schrappen van de overeenkomstige
wettelijke verplichting in 2010 en de wettelijke opdracht aan de raad van toezicht om i.p.v. de
gemeenteraden de begroting, jaarrekening en jaarverslag goed te keuren. In de huidige situatie
vindt er stapeling van goedkeuring op goedkeuring plaats. Schrapping van de wettelijk
onverplichte gemeentelijke goedkeuring voorkomt ook dat gemeenten als goedkeurende
instanties aansprakelijk kunnen worden gesteld als het financieel mis zou gaan.

•

In de statutenwijziging is verwerkt dat naast de ouders ook de gemeenschappelijke GMR een
wettelijk geregeld recht van bindende voordracht voor - in dit geval - één lid van de raad van
toezicht heeft.

•

Bij onvrijwillige opheffing van een openbare school door een stichting voor openbaar onderwijs
geldt sinds 2015 een nieuwe regeling: de stichting besluit over een voorgenomen opheffing en de
gemeente kan desgewenst de instandhouding van de betreffende school van de stichting
overnemen en daarmee de opheffing voorkomen (159, 2e lid WPO). Als uitwerking van deze
wetsbepaling heeft de stichting na statutenwijziging de bevoegdheid om een openbare school op
te heffen. Voor de wetswijziging uit 2015 was dat een aan de gemeenteraad voorbehouden
bevoegdheid.

•

De in de huidige statuten opgenomen mogelijkheid om zonder statutenwijziging de status van de
stichting te kunnen veranderen van een stichting voor openbaar onderwijs in een
samenwerkingsstichting is geschrapt. Daarmee worden de statuten eenvoudiger.

•

De regels met betrekking tot het voorkomen van strijdige belangen of belangenverstrengeling
worden aangescherpt.

•

De bandbreedte voor het aantal leden van de raad van toezicht wordt verruimd van 4-5 naar 4-7.

Beoordelingskader voor gemeenten voor goedkeuring voorgenomen statutenwijzigingen
Het college van bestuur besluit over statutenwijziging onder goedkeuring van de raad van toezicht en
goedkeuring van de zes deelnemende gemeenten. Volgens artikel 7, derde lid van de statuten kan een
gemeenteraad slechts de goedkeuring onthouden wegens:
1.

Strijd met het recht, of

2.

Strijd met het algemeen belang, waaronder begrepen het financieel belang van gemeenten.

Aangezien de statutenwijziging juist gericht is op het in overeenstemming brengen van de statuten
met de huidige wetgeving zal niet snel sprake zijn van strijd met het recht of het algemeen belang. De
bevoegdheid van de gemeenteraden om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren
in strijd met de wet blijft overigens ongewijzigd (artikel 23 van de statuten).
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