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Zeist, 19 juni 2018
Betreft: voorgenomen besluit statutenwijziging

Geachte ieden van de gemeenteraad,
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuveliand, ook bekend onder de naam 'WereldKidz', verzorgt
in uw gemeente het openbaar primair onderwijs. Het college van bestuur van de stichting is
voornemens de statuten van de stichting te wijzigen en heeft daarvoor de goedkeuring verkregen van
de raad van toezicht. Behalve de goedkeuring van de raad van toezicht is voor een statutenwijziging
ook de goedkeuring van uw gemeenteraad vereist. Dit goedkeuringsrecht is geregeld in artikel 7,
derde lid en artikel 21, eerste lid van de statuten, die laatstelijk op 18 november 2010 zijn gewijzigd.
Door middel van deze brief vragen wij uw goedkeuring voor deze voorgenomen statutenwijziging. In
deze brief geven wij een toelichting op de voorgenomen wijzigingen en vermelden wij het
beoordelingskader dat de gemeenteraden op grond van artikel 7, derde lid van de statuten daarbij
dienen toe te passen.
De voorgenomen statutenwijziging is reeds besproken in het overleg van de stichting met de
portefeuillehouders van de in de stichting deelnemende gemeenten.
Bij deze brief treft u als bijlagen aan:
-

De tekst van de huidige statuten;
De tekst van de concept-akte van statutenwijziging;
Info-blad statutenwijziging t.b.v. portefeuillehouders;

-

Een artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen.

.. . _ :
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Waarom een statutenwijziging?
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De statutenwijziging is noodzakelijk om de statuten in lijn te brengen met de sinds 2010 gewijzigde
wetgeving. Naast de aanpassingen aan de wetgeving wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een aantal redactionele verbeteringen aan te brengen en om sommige bepalingen aan te scherpen
en andere te verruimen met het oog op het goed functioneren van de stichting.
De positie van de gemeenten ten opzichte van de stichting
De door gewijzigde wetgeving noodzakelijke wijzigingen hebben in het bijzonder betrekking op de
positie van de gemeenteraden en worden om die reden hier uitgebreider toegelicht.
De gemeenten hebben de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in
een genoegzaam aantal scholen in de gemeente. Vanwege deze grondwettelijke taak heeft de
gemeenteraad een toezichthoudende taak op het verzelfstandigde openbaar onderwijs. Deze taak
heeft de gemeente niet ten aanzien van het bijzonder onderwijs. Het toezicht van de gemeenteraad
op het verzelfstandigd openbaar onderwijs verloopt via drie wegen: in de eerste plaats door de
benoeming van de leden van de raad van toezicht van de stichting voor openbaar onderwijs. In de
tweede plaats door de bevoegdheid om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing door het college
van bestuur of functioneren in strijd met de wet. In dat geval kan de gemeenteraad zelf voorzien in
het bestuur van de openbare scholen van de stichting, dan wel de stichting ontbinden (en zelf weer
de rol van bevoegd gezag op zich te nemen). In de derde plaats heeft de gemeenteraad een wettelijke
goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot voorgenomen besluiten tot statutenwijziging of
ontbinding van de stichting.
De hier genoemde bevoegdheden van de gemeenteraden zijn in de statuten opgenomen en blijven
ongewijzigd van kracht.
Twee andere bevoegdheden van de gemeenteraad die in de huidige statuten zijn opgenomen worden
wel gewijzigd.
Het gaat in de eerst plaats om de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting en
jaarrekening van de stichting goed te keuren c.q. er mee in te stemmen. De wetgever heeft in 2010
deze bevoegdheid van de gemeenteraden geschrapt in die gevallen dat de openbare scholen vallen
onder een stichting waarin bestuur en toezicht organiek gescheiden zijn (artikel 48,12® lid WPO). In
dat geval is er een raad van toezicht die de wettelijke taak heeft om toe te zien op het financieel
beleid, de accountant benoemt en de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goedkeurt (artikel
17c Ie lid onder a, c en d. WPO). De raad van toezicht heeft daarmee in feite het operationele
toezicht van de gemeenteraad op het vlak van financiën overgenomen. Bij de Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn- en Heuvelland heeft de raad van toezicht voor deze taak een speciale auditcommissie
ingesteld. Ter vermijding van uitholling van het (financiële) toezicht van de raad van toezicht heeft de
wetgever de goedkeuring van c.q. instemming met begroting en jaarrekening door de gemeenteraad
geschrapt. Voor de gemeente heeft dit als voordeel dat derde partijen de gemeenteraad die een
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begroting of jaarrekening heeft goedgekeurd niet meer
aansprakelijk kunnen stellen als het financieel toch niet goed
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zou zitten.
In de voorgenomen statutenwijziging is in lijn met de wetgeving in artikel 7, 3® lid de operationele
taak van de gemeenteraad om de begroting en jaarrekening goed te keuren c.q. hiermee in te
stemmen geschrapt. Deze taak ligt nu bij de raad van toezicht (artikel 17, 6® lid van de statuten). Aan
artikel 17 is een 7® lid toegevoegd, inhoudende dat de gemeenteraden een exemplaar van de
goedgekeurde jaarstukken met het jaarverslag ontvangen. Daarmee is de informatiepositie van de
gemeenten adequaat gewaarborgd.
In de tweede plaats heeft de statutenwijziging betrekking op de bevoegdheid van de stichting om een
openbare school op te heffen. In de huidige statuten is die bevoegdheid voorbehouden aan de
gemeentebesturen (artikel 3, 2® lid van de statuten). Bij wet van 2 oktober 2015 is een nieuwe
systematiek in artikel 159, 2® lid WPO ingevoerd met betrekking tot de vrijwillige opheffing van een
openbare school door een stichting voor openbaar onderwijs. Het nieuwe wettelijke systeem houdt in
dat de stichting voor openbaar onderwijs kan besluiten tot opheffing van een openbare school en dat
de gemeente vervolgens kan besluiten om deze school van de stichting over te nemen om deze
school zelf in stand te houden. In lijn met dit wettelijke systeem is in artikel 3, 2® lid de uitzondering,
dat de stichting niet bevoegd zou zijn om een openbare school op te heffen, geschrapt. De regeling
van artikel 159 WPO biedt een voldoende kader met betrekking tot de procedure bij opheffing van
een openbare school.
De andere wijzigingen hebben niet direct betrekking op de relatie tussen de stichting en de
gemeentebesturen en worden hier verder niet uitgebreid besproken. Verwezen wordt naar de
artikelsgewijze toelichting bij de statutenwijziging.
Beoordelingskader gemeenteraden voor de goedkeuring van de statutenwijziging
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.
2.

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

Tot slot
Het college van bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland verzoekt elk van de
gemeentebesturen om de voorgenomen statutenwijziging goed te keuren. Onze streefdatum voor het
realiseren van de statutenwijziging is 1 januari 2019.
Zo nodig zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting op de voorgenomen statutenwijziging. Mocht
u onverhoopt besluiten om de voorgenomen statutenwijziging niet goed te keuren, dan vernemen we
graag in welk opzicht er sprake zou zijn van strijd met het recht of strijd met het algemeen belang.
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Met vriendelijke groet,
De voorzitter van het college van bestuur

Wubbo J. Wever
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Concept de dato 22 november 2017
- concept bedoeld voor discussiedoeleinden -

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS RIJN- EN HEUVELLAND

Heden, [•] tweeduizend achttien verschijnt voor mi], mr. Saskia Laseur-Eeiman, notaris te
Amsterdam:
[bestuurder(s) OF een medewerker van Van Doorne N.V.].
De verschenen persoon verklaart dat:
het college van bestuur van de stichting: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en
Heuvelland, statutair gevestigd te Zeist, met adres: 3706 AZ Zeist, Laan van
Vollenhove 3279, ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer: 30200523, hierna te noemen: de "stichting", op [•]
tweeduizend achttien met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besioten
de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon
te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit
genomen buiten vergadering, dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage):
de raad van toezicht van de stichting op [•] tweeduizend achttien het voormelde besluit
tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen
van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden
gehecht (Bijlage):
de gemeenteraden van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Veenendaal,
Utrechtse Heuvelrug en Zeist de statutair vereiste goedkeuring hebben verleend, van
welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten documenten (Bijlagen):
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging,
op achttien november tweeduizend tien, verleden voor notaris mr. S. Laseur-Eeiman,
voornoemd.
Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon,
handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw
vast te stellen als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De stichting draagt de naam: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland.
2.
De stichting treedt tevens op onder de naam "WereldKidz".
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3.
De stichting is gevestigd in de gemeente Zeist.
Begripsbepalingen
Artikel 2
In deze statuten wordt verstaan onder:
a.
"gemeenten": de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Veenendaal, Utrechtse
Heuvelrug ,en Zeist en, indien van toepassing, de andere gemeenten waarin de
stichting openbare scholen in stand houdt;
b.
"colleges": de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende
c.
d.
e.
f.

gemeenten;
"gemeenteraden": de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
"school/scholen": de door de stichting in stand gehouden scholen als bedoeld in de
WPOofdeWEC
"gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad":
de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de scholen als bedoeld in de WMS;
"schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel,

waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
g.
"WPO": de Wet op het primair onderwijs;
h.
"WEC": de Wet op de expertisecentra;
i.
"WMS": de Wet medezeggenschap op scholen.
Doel en middelen
Artikel 3
1.
De stichting heeft ten doel het in stand houden van één of meer openbare scholen,
zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 48 WPO en artikel 51 WEC, en al
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2.
Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die
daaraan dienstbaar zijn. Met betrekking tot de door de stichting in stand gehouden
openbare scholen bevordert de stichting, met inachtneming van artikel 46 WPO en
artikel 49 WEC, de ontwikkeling van de leerlingen door middel van het aanbieden van
openbaar onderwijs door de door haar in stand gehouden openbare scholen. De
stichting oefent daarbij alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit.
3.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door Rijksbekostiging,
subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen en hetgeen de
stichting op enigerlei andere wettige wijze verkrijgt, met dien verstande dat alle
erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Organen
Artikel 4
1.
De stichting kent de volgende organen:
a.
het college van bestuur, dat het bestuur in de zin van de wet vormt;
b.
de raad van toezicht.
2.
De stichting kan commissies instellen.
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College van bestuur: samenstelling, benoeming
Artikel 5
1.
Het college van bestuur bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon. Het aantal leden
van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht bepaald.
2.
De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door
de raad van toezicht. Een van de leden van het college van bestuur wordt door de
raad van toezicht tot voorzitter van het college van bestuur benoemd. Benoeming van
de leden van het college van bestuur geschiedt na verkregen advies van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3.
De benoeming van een lid van het college van bestuur geschiedt aan de hand van
een door de raad van toezicht vast te stellen en openbaar te maken profielschets. De
profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van het college
van bestuur dient te voldoen en houdt rekening met het bepaalde in artikel 16 van
deze statuten. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de profielschets. De profielschets
kan deel uitmaken van het bestuursreglement. De verdere procedure voor de
benoeming van de leden van het college van bestuur kan, met inachtneming van de
relevante wettelijke bepalingen en daaruit voortvloeiende rechten voor de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, eveneens worden geregeld in het
bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de
raad van toezicht nader worden ingevuld.
4.
Een lid van het college van bestuur wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd
aangesteld, vast te stellen door de raad van toezicht. De vaststelling van het salaris
en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een lid van het college van
bestuur geschiedt door de raad van toezicht.
5.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt het
college van bestuur zijn bevoegdheden.
6.
Indien binnen vier maanden na het ontstaan van een vacature in het college van
bestuur geen benoeming van een opvolgend lid van het college van bestuur tot stand
is gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het
aantal leden van het college van bestuur te verminderen, geschiedt de benoeming
door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende.
7.
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur,
berust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid/de overblijvende leden van het
college van bestuur.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of het
enige lid berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te
wijzen personen.
De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van
bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
8.
Een lid van het college van bestuur wordt periodiek beoordeeld door de raad van
toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het
bestuursreglement.
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College van bestuur; defungeren, schorsing en ontslag
Artikel 6
1.
Een lid van het college van bestuur defungeert:
a.
door zijn overlijden:
b.
doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest;
c.
door zijn onder curatele stelling;
d.
door het eindigen van de benoemingsduur (behoudens zijn herbenoeming):
e.
door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
f.
door zijn ontslag door de rechtbank; en
g.
door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht.
2.
Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen
door de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Terzake
een voorgenomen besluit tot ontslag wordt de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
Het lid van het college van bestuur wiens schorsing of ontslag het betreft, wordt in de
gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan dooreen raadsman.
3.
De schorsing van een lid van het college van bestuur kan één of meer malen worden
verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden
na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden
worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van
de schorsing wordt genomen.
College van bestuur; taken en bevoegdheden
Artikel 7
1.
Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het college van

2.

3.

bestuur is belast met de taken en uitoefening van de bevoegdheden die de stichting
als bevoegd gezag toekomen.
Het college van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwering van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht kan jegens
derden wel beroep worden gedaan. Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring
bedoeld in de eerste zin van dit lid nemen het college van bestuur respectievelijk de
raad van toezicht de in de WPO ter zake opgenomen bepalingen in acht, waaronder in
het bijzonder de artikelen 106 en 110 WPO.
Het college van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring casu quo
instemming van de gemeenteraden voor besluiten tot:
a.
het wijzigen van de statuten van de stichting;
b.
het ontbinden van de stichting.
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De gemeenteraden kunnen slechts de hier bedoelde goedkeuring onthouden wegens
strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financieel

4.

5.

6.

belang van de gemeenten.
Indien een gemeenteraad niet binnen zes maanden nadat hij is uitgenodigd
instemming te verlenen aan het voorgenomen besluit onder a inhoudelijk heeft
gereageerd op deze uitnodiging, wordt de instemming door de desbetreffende
gemeenteraad geacht te zijn verleend.
Indien het een besluit onder b. betreft is de uitdrukkelijke goedkeuring van alle
gemeenteraden vereist.
Het college van bestuur behoeft daarnaast de voorafgaande goedkeuring van de raad
van toezicht voor besluiten tot:
a.
de vaststelling en het fundamenteel wijzigen van het meerjarenbeleidsplan en
bijbehorende meerjarenbegroting;
b.
de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement en het
managementstatuut;
c.
Investeringen die niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht
goedgekeurd investeringsplan, waarvan het belang een door de raad van
toezicht te bepalen bedrag overschrijdt;
d.
het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden
rechtspersonen;
e.
het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon,
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college
van bestuur daartoe is bevoegd;
f.
het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
g.
collectief ontslag van medewerkers als bedoeld in de Wet melding collectief
ontslag;
h.
het verkrijgen alsmede het overdragen van het bestuur van een school;
i.
het sluiten van een school;
j.
het wijzigen van de statuten van de stichting;
k.
het ontbinden van de stichting; en
l.
de vaststelling van de jaarrekening.
De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 en lid 4 genoemd besluit niet aan
zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de
raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het college van bestuur op te geven
waarde niet te boven gaat of rechtstreeks voortvloeit uit de vastgestelde begroting.
De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 2 en lid 4 van dit
artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten
dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het college van bestuur te
worden meegedeeld.
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7.

Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur en de leden van het
college van bestuur niet aan, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
8.
Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht tijdig van alle informatie die
nodig is voor de toezichthoudende taak van de raad van toezicht.
9.
Het college van bestuur stelt na goedkeuring door de raad van toezicht een reglement
vast waarin de Informatieverstrekking aan de raad van toezicht wordt vastgelegd.
10. Het college van bestuur draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de raad van
toezicht.
College van bestuur; werkwijze, vergadering
Artikel 8
1.
Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
2.
In aanvulling op het bepaalde in dit artikel, kunnen regels met betrekking tot de
werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur in het bestuursreglement
worden vastgelegd. Dit bestuursreglement wordt vastgesteld door het college van
bestuur en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Indien het college van
bestuur uit meer dan één lid bestaat, gelden daarnaast de volgende leden.
3.
Het college van bestuur vergadert ten minste één keer per maand.
4.
De oproeping tot de vergadering van het college van bestuur geschiedt schriftelijk aan
ieder lid van het college van bestuur, door de secretaris van het college van bestuur in
opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de
vergadering te behandelen onderwerpen.
5.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling
van de voorzitter van het college van bestuur, kan de termijn van oproeping worden
verkort tot één dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
6.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of
afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoe door de vergadering en alleen
voor die vergadering wordt benoemd.
7.
Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijke
gevolmachtigd ander lid doen vertegenwoordigen.
8.
De notulen van een vergadering worden vastgesteld door het college van bestuur..
9.
In de vergadering van het college van bestuur heeft ieder lid van het college van
bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het college van bestuur
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de
stemmen, dan kan de voorzitter, indien zulks In het belang van de stichting is vereist,
besluiten een doorslaggevende stem uit te oefenen. Wanneer de voorzitter deze
bevoegdheid gebruikt, meldt hij dit onverwijld aan de raad van toezicht.
10. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen. Indien alle leden van het college
van bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen. Indien de
voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
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11.

12.

13.

14.

geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van
het college van bestuur, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Een lid van het college van bestuur
meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht
en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of sprake is van
een tegenstrijdig belang. Het besluit wordt genomen door de overige leden van het
college van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, tenzij de
wet voorschrijft dat op dat moment het besluit wordt genomen door de raad van
toezicht.
Het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het college van bestuur
die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
Het college van bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering
besluiten nemen, mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid
worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien alle leden van het
college van bestuur zich voor het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten
vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
De vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar, tenzij het college van
bestuur beslist dat een niet-openbare vergadering in het belang is van de aan de orde

te stellen voorstellen en/of in de vergadering mogelijk vertrouwelijke gegevens aan de
orde komen, een verstoring van vergaderorde aannemelijk is of anderszins een
openbare vergadering niet in het belang van de doelstelling van de stichting kan zijn.
15.
De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur,
alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij
bestuursreglement dat wordt vastgesteld door het college van bestuur en de
goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
Vertegenwoordiging
Artikel 9
1.
Uitgezonderd het bepaalde in de navolgende twee leden wordt de stichting
vertegenwoordigd door het college van bestuur. Indien het college van bestuur uit
meer dan één lid bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe
aan elk lid van het college van bestuur afzonderlijk.
2.
De voorzitter van de raad van toezicht, of een andere door de raad van toezicht
daartoe aangewezen persoon, vertegenwoordigt de stichting in alle aangelegenheden
die de arbeidsrelatie van het college van bestuur met de stichting aangaan en tekent
namens de stichting de op de arbeidsrelatie met het college van bestuur betrekking
hebbende stukken.
3.
Het college van bestuur kan aan directeuren en één of meer andere personen een
(beperkte) doorlopende volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de
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stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Een (beperkte)
dooriopende volmacht wordt schriftelijk vastgelegd en kan deel uitmaken van het
managementstatuut.
Goed onderwijsbestuur
Artikel 10
De raad van toezicht en het coliege van bestuur zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeiing,
naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur, waarbij in elk geval de wettelijke eisen
terzake worden nageieefd. .
Periodiek overleg met gemeenteraden
Artikel 11
1.
De leden van het college van bestuur en (een afvaardiging van) de ieden van de raad
van toezicht houden zich beschikbaar om periodiek te overieggen met de
gemeenteraden
of
door
de
gemeenteraden
aangewezen
personen
("portefeuillehouders").
2.
In het in het vorige iid bedoeide periodieke overleg komen de onderwerpen aan de
orde als bedoeld in artikei 18 iid 5.
Raad van toezicht; samenstelling en benoeming
Artikel 12
1.
De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de
raad van toezicht te bepaien aantal van minimaal vier (4) en maximaal zes (6)
2.

3.

personen.
De leden van de raad van toezicht worden door de gemeenteraden benoemd. De
benoeming geschiedt op bindende voordracht van de raad van toezicht, tenzij de
benoeming geschiedt op bindende voordracht van de oudergeieding van de
gemeenschappeiijke medezeggenschapsraad ex artikel 48, 12® lid onder b WPO, of
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel ex artikel 17a, 2® lid WPO
ais hierna uitgewerkt. De term ‘bindende voordracht’ betekent dat de gemeenteraden,
ais wetteiijk aangewezen organen om de ieden van de raad van toezicht te
benoemen, om hen moverende redenen het recht hebben een bindend voorgedragen
lid voor de raad van toezicht wei of niet te benoemen, maar niet het recht hebben om
in plaats van een bindend voorgedragen lid zeif een andere kandidaat te benoemen.
Wordt een bindend voorgedragen iid door de gemeenteraden voor benoeming
afgewezen, dan wordt de voordragende partij in de gelegenheid gesteld om een
nieuwe kandidaat bindend voor te dragen.
Eike benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een
door de raad van toezicht vast te stelien en openbaar te maken profieischets. De
profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een iid van de raad
van toezicht dient te voldoen en houdt rekening met het bepaalde in artikel 16 van
deze statuten. De profielschets kan deel uitmaken van het reglement van de raad van
toezicht. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de raad van
toezicht nader worden ingevuid. De raad van toezicht steit de gemeenteraden, de
oudergeieding van de gemeenschappeiijke medezeggenschapsraad en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel in de geiegenheid om advies
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7.

uit te brengen alvorens de profielschets vast te stellen, te wijzigen of nader in te
vullen.
De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van
elkaar, de leden van het college van bestuur en welk deelbelang ook onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak
zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken
deelbelangen.
Een derde gedeelte, naar boven toe afgerond indien een derde gedeelte een niet
geheel getal als resultaat kent, van de leden van de raad van toezicht worden
benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel
heeft op grond van artikel 17a, tweede lid WPO het recht om één lid van de raad van
toezicht bindend voor te dragen. Slechts een persoon die blijkens een gezamenlijke
verklaring van de raad van toezicht en de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
respectievelijk
de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad als geheel voldoet aan de profielschets is benoembaar.
Wanneer wordt vastgesteld dat een persoon niet aan de profielschets voldoet kan de
oudergeleding respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als
geheel overgaan, overeenkomstig de profielschets, tot het doen van een nieuwe
voordracht.
Indien overgegaan moet worden tot het doen van een bindende voordracht als
bedoeld in het voorgaande lid tot benoeming, wordt genoemde oudergeleding of de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel uitgenodigd een bindende
voordracht op te stellen, met inachtneming van de profielschets. Wanneer de
oudergeleiding respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als
geheel geen gebruik maakt van dit recht, is de raad van toezicht bevoegd een
bindende
voordracht
te
doen.
De
oudergeleding
respectievelijk
de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel wordt geacht geen gebruik
te maken van dit recht wanneer (i) de oudergeleiding respectievelijk de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel verklaart van dit recht geen
gebruik te maken, of (ii) wanneer de oudergeleding respectievelijk de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel niet binnen drie maanden na
daartoe uitgenodigd te zijn tot een voordracht komt. De oudergeleding respectievelijk
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als geheel en de raad van toezicht
kunnen gezamenlijk, eenmalig, besluiten dat de in de vorige zin genoemde termijn van
drie maanden wordt verlengd met een periode van ten hoogste twee maanden.
De raad van toezicht en de oudergeleding respectievelijk de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad als geheel kunnen gezamenlijk overeenkomen dat de
oudergeleding respectievelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als
geheel afziet van haar bindend voordrachtsrecht en vervolgens deel uitmaakt van de
benoemingsadviescommissie voor alle leden van de raad van toezicht. Alsdan bestaat
ten minste een derde gedeelte van de benoemingsadviescommissie uit personen
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voorgedragen door en/of uit de oudergeleding en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad als geheel.
8.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal
vier jaaren zijn daarna - al dan niet aansluitend - éénmaal herbenoembaar.
9.
De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten
tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
10. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd
de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
11. De leden van de raad van toezicht hebben recht op een honorering voor hun
werkzaamheden: daarnaast hebben de leden van de raad van toezicht recht op
vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte wordt vastgesteld
door de raad van toezicht met inachtneming van de vigerende regelgeving. De hoogte
van het honorarium en de vergoede onkosten worden in het bestuursverslag
(jaarverslag) vermeld.
12. Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht het functioneren van de raad van toezicht en
het college van bestuur, evenals hun onderlinge functioneren en het functioneren van
ieder lid van de raad van toezicht en iedere lid van het college van bestuur
afzonderlijk. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in
het reglement van de raad van toezicht.
Raad van toezicht; defungeren, ontslag en schorsing
Artikel 13
1.
Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a.
b.
c.
d.

2.

3.

door zijn overlijden;
doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest;
door zijn onder curatele stelling;
door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eventuele herbenoeming, en door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); of
e.
door zijn ontslag verleend door de gemeenteraden.
,De gemeenteraden kunnen, na overleg met de raad van toezicht, een door hen
benoemd lid van de raad van toezicht ontslaan indien sprake is van ernstige
taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet.
Een door de gemeenteraden benoemd lid van de raad van toezicht kan voorts op
voordracht van de raad van toezicht door de gemeenteraden worden ontslagen. De
raad van toezicht kan tot zo een voordracht besluiten, indien het betrokken lid van de
raad van toezicht niet naar behoren functioneert dan wel In alle gevallen wegens
gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden
geschaad.
De gemeenteraden zijn bevoegd tot schorsing van een lid van de raad van toezicht in
de gevallen waarin zij bevoegd zijn tot ontslag. De raad van toezicht is te allen tijde
bevoegd om een lid van de raad van toezicht te schorsen.
Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst door de gemeenteraden, dienen
de gemeenteraden binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot
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ontslag van het lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van
de schorsing. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst door de raad van
toezicht, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing
te besiuiten tot voordracht tot ontsiag van het iid van de raad van toezicht dan wel tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit ais bedoeid in
de vorige twee volzinnen, vervait de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besiuit tot handhaving heeft

4.

5.

6.

genomen.
Een lid van de raad van toezicht die is geschorst door de raad van toezicht, wordt in
de geiegenheid gesteid zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te iaten bijstaan.
Een besiuit tot voordracht tot ontsiag wordt niet genomen dan nadat het lid van de
raad van toezicht over wiens ontsiag wordt besioten vooraf de geiegenheid is
geboden om te worden gehoord.
In geval van ontstentenis of beiet van één of meer leden van de raad van toezicht
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van
de raad van toezicht waar. Een niet voltaiiige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en het niet
binnen zes maanden door de gemeenteraden benoemen van nieuwe leden van de
raad van toezicht of de aanwijzing door de gemeenteraden van een persoon die de
taken van de raad van toezicht waarneemt, geschiedt onder verwijzing naar het
bepaaide in artikei 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de benoeming door de
rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek
van de meest gerede beianghebbende.
Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gerede afgetreden lid
van de raad van toezicht, op verzoek van het coliege van bestuur, met inachtneming
van het in deze statuten bepaaide, een tijdeiijk waarnemend lid van de raad van
toezicht worden benoemd, die op zijn beurt zorgdraagt voor de benoeming van de
leden van de raad van toezicht door de gemeenteraden conform het bepaalde in deze

statuten.
Raad van toezicht; taken en bevoegdheden
Artikel 14
1.
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op (het beleid van) het college
van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht
staat het college van bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van hun
taak richten de ieden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting
en door de stichting gevoerde organisatie, overigens zonder het karakter van de onder
de stichting ressorterende scholen te veronachtzamen. Het college van bestuur
verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke
gegevens.
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2.

De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de
uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag (bestuursverslag) van de

stichting.
3.
De raad van toezicht benoemt de (register)accountant van de stichting.
4.
Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
privacy en persoonsgegevens, na overleg met het college van bestuur en na een
bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door
de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting
en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de
stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na
overleg met het college van bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van
de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie
inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
5.
De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft in
een door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.
Raad van toezicht; werkwijze, vergadering en besiuitvorming
Artikei 15
1.
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat
verzoeken, leder lid heeft één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel
2.

3.

4.

verworpen..
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van
toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de
helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien
de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering,
waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle
leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het
bepaalde in lid 8.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of,
zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen
persoon.
Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste vier maal per jaar
gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen.
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van de raad van toezicht in opdracht
van de voorzitter of door de leden die het houden van de vergadering hebben
verlangd. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijk aan ieder lid van de raad van
toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te
behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter
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5.
6.

7.

8.

9.

uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden
verkort.
De notulen van een vergadering worden vastgesteld door de raad van toezicht.
Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Een lid van de raad van toezicht meldt
een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en
verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of sprake is van een
tegenstrijdig belang. Het besluit wordt genomen door de overige leden van de raad
van toezicht.
De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het betreffende voorstel
uitspreken.
Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van
toezicht, dat door de secretaris van de raad van toezicht wordt gehouden; de
bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het
notulenregister bewaard.
De leden van het college van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd,

verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door
die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
10.
De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht,
alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij reglement raad
van toezicht dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang
Artikel 16
1.
Geen lid van het college van bestuur of de raad van toezicht kunnen zijn, personen
die;
zitting hebben in een organisatie van ouders, de gemeenschappelijke
a.
medezeggenschapsraad en/of een medezeggenschapsraad verbonden aan
een van de door de stichting in stand gehouden scholen;
b.
als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers;
voor wat betreft het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid zijn of zijn
geweest van het college van bestuur van de stichting, en voor wat betreft het
lidmaatschap van het college van bestuur, personen die lid zijn of zijn geweest
van de raad van toezicht van de stichting;
d.
zitting hebben in een college van burgemeester en wethouders of lid zijn van de
gemeenteraden van de gemeenten waarin de stichting openbare scholen in
stand houdt; of
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e.

een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het college van
bestuur of de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel
strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot
ongewenste verstrengeling van belangen.
2.
Evenmin kunnen lid van de raad van toezicht zijn personen - en hun bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad die (ex-) werknemer zijn van de stichting binnen
vijf jaar na het einde van het dienstverband of in de voorafgaande vijf jaren op een
andere wijze een relatie hebben gehad met de stichting.
3.
Leden van het college van bestuur of de raad van toezicht evenals hun bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
Zij melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht, die toetst of het aangaan of
continueren van de nevenfuncties niet leidt tot ongewenste verstrengeling van
belangen.
Jaarrekening en bestuursverslag (jaarverslag)
Artikel 17
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en
lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden
van een rapport van een (reglster)accountant binnen vijf maanden na afloop van het
boekjaar.
4.
De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk
aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn
bevindingen.
5.
Het college van bestuur stelt tevens een bestuursverslag (jaarverslag) op over het
afgelopen boekjaar.
6.
De jaarstukken en het bestuursverslag (jaarverslag) worden binnen zes maanden na
•het einde van een boekjaar vastgesteld door het college van bestuur, na goedkeuring
van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het college van
bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt van één van
hen de handtekening, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt.
De goedkeuring van de jaarstukken door de raad van toezicht strekt tot decharge van
de leden van het college van bestuur.
7.
De gemeenteraden ontvangen een exemplaar van de goedgekeurde jaarstukken en
het bestuursverslag (jaarverslag).
Meerjarenbeleidsplan/Belanghebbendenbeleid en externe verantwoording
Artikel 18
1.
Het college van bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten
minste vier jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. Het meerjarenbeleidsplan
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bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een
omgevingsanalyse, alsmede de uitgangspunten voor het kwaliteitszorgsysteem en het
belanghebbendenbeleid.
2.
De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan het
personeel van de stichting, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
personeel en ouders, alsmede de overige belanghebbenden. De stichting streeft een
transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan de gemeenten, de
ouders en andere belanghebbenden na en stelt daartoe een beleid vast.
3.
Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit omtrent zijn
werkzaamheden. Het college van bestuur besteedt daarbij in ieder geval met
betrekking tot de door de stichting in stand gehouden openbare scholen aandacht aan
de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Dit verslag wordt openbaar
gemaakt.
4.
Het college van bestuur verschaft de gemeenten desgevraagd tijdig alle inlichtingen
die de gemeenten voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben
5.
Het college van bestuur stelt de gemeenteraden desgevraagd in de gelegenheid met
hem overleg te voeren over die aangelegenheden die de taak van de gemeenteraden
betreffen.
Vrijwaring (schadevergoedingsbepaling)
Artikel 19
1.
Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van het college
van bestuur vergoed:
a.
de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken
wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie als
bestuurder;
b.
de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken
wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van een andere functie als
bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting,
binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld;
c.
eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een
hierboven onder a. of b. vermeld handelen of nalaten; en
d.
eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. of b. vermeld
handelen of nalaten.
2.
De stichting zal een lid van het college van bestuur, in aanvulling op het hiervoor
bepaalde, ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde
wettelijke rente vergoeden, alsmede de proceskosten welke een lid van het college
van bestuur is gehouden te voldoen, door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover
vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen
verbonden kosten van rechtsbijstand, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en
in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3.
De stichting zal een lid van het college van bestuur schadeloos stellen voor de
redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een

CONCEPT/60016706/2084085_1 Akte van statutenwijziging Stichting Openbaar Ondenvijs Rijn- en Heuvelland

15

externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van een lid van het
college van bestuur door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt
door deze bepaling te verminderen.
4.

Mocht de stichting een lid van het college van bestuur aansprakelijk stellen ter zake
van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid
van het college van bestuur, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten
van het voeren van verdediging van het lid van het college van bestuur. Na een in
kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de
betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het
aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat
kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot
terugbetaling.

5.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel
bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij een in kracht van
gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de
betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig
verwijtbaar, tenzij

uit de wet anders voortvloeit of zulks

in de gegeven

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door
een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft
uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen
aansprakelijkheid afsluiten.
6.

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op voormalige leden
van het college van bestuur, alsmede op erfgenamen en legatarissen van leden
van het college van bestuur en voormalige leden van het college van bestuur. Het
bepaalde in dit artikel is voorts van overeenkomstige toepassing op leden van de
raad van toezicht en voormalige leden van de raad van toezicht, alsmede op
erfgenamen of legatarissen van leden van de raad van toezicht en voormalige
leden van de raad van toezicht.

Reglementen en (advies)commissies
Artikel 20
1.

Het college van bestuur is bevoegd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht, één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2.

Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3.

Het college van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

4.

Voorts is het college van bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht bevoegd één of meer andere (advies)commissies in te stellen. Alsdan worden
de samenstelling, taken en bevoegdheden van een (advies)commissie bij reglement
bepaald.

5.

De raad van toezicht is bevoegd om adviescommissies ten behoeve van de raad van
toezicht in te stellen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van toezicht deel
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kunnen uitmaken. De raad van toezicht regeit de samensteiiing, taken, bevoegdheden
en werkwijze van de commissies in een regiement.
Statutenwijziging
Artikel 21
1.
Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de
statuten te wijzigen. Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft voorts de
goedkeuring van de gemeenteraden.
2.
Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring behoeft twee
derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering waarin een
voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt gesteld, niet alle in functie zijnde
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal binnen
veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, waarin alsdan, mits ten minste meer dan de helft van het
aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten
omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt en verleden.
Elk lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het college
van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door
de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
5.
Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of
juridische splitsing.
Ontbinding en vereffening
Artikel 22
1.
Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een
besluit, genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking tot een
besluit tot statutenwijziging is bepaald. Het besluit tot ontbinding behoeft voorts de
goedkeuring van de gemeenteraden.
2.
De liquidatie geschiedt door het college van bestuur onder toezicht van de raad van
toezicht.
3.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
4.
Indien als gevolg van een college van bestuursbesluit de stichting is ontbonden,
treden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de leden van
het college van bestuur op. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en
deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van
het college van bestuur van toepassing.
5.
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een
lid van het college van bestuur.
4.
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6.

7.

Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het college van bestuur, met
goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen organisatie, waarvan het doel
zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de vereffenaars
daartoe benoemd.
Ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet
Artikei 23
De gemeenteraden gezamenlijk zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college
van bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van
de door de stichting in stand gehouden openbare scholen en zo nodig de stichting te
ontbinden.
Slot akte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te [Amsterdam] op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS RIJN- EN HEUVELLAND

Op achttien november tweeduizend tien verschijnen voor mij. mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam: --------------------------------------------------- -----------------------------------1.
de heer Leonardus Wiüibrordus de Wit, geboren te Utrecht op twintig april----------negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te Gesloten Stad 14, 3823 DP Amersfoort,
gehuwd, houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer NP62FH3C5; en 2.
de heer Maarten Schoon, geboren te Den Haag op negentwintig maart
negentienhonderd zestig, wonende te Waterlandsingel 186, 2548 TB Den Haag,
gehuwd, houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer NK6765931.-----De verschenen personen verklaren dat:-------------------------------------------------------------------het bestuur van de statutair te gemeente Zeist gevestigde stichting: Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn- en Heuvelland, kantoorhoudende te Laan van Vollenhove 2935, 3706
AK te Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel
onder dossiernummer 30200523, de "stichting", op vier oktober tweeduizend tien met
inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting
algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen personen te machtigen deze akte te
doen passeren, van welk besluit blijkt uit het uittreksel van de notulen van de
betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht
(Biilaae): ------------------------------------------------------------------------------------------------de gemeentenraden van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, de Bilt,
Veenendaal, Maarssen en Zeist hun goedkeuring hebben verleend ten aanzien van
het besluit van het bestuur tot het wijzigen van de statuten van de stichting, van welke
goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten stukken (Biilaae): -------------------de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op
zevenentwintig april tweeduizend zeven, verleden voor mr. Ingeborg Marguérite
Duyverman, notaris te Utrecht.--------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaren de verschenen personen,
handelend als vermeld, de statuten bij deze algeheel wijzigen en ten gevolge daarvan vast
te stellen als volgt:--------------------------------------------------------------------------------------------STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel--------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1----------------------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting draagt de naam: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuveiland. -

2.
Zij is gevestigd in de gemeente Zeist.------------------------------------------------------------Begripsbepalingen------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In deze statuten wordt verstaan onder;------------------------------------------------------------------a.
"gemeenten": de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, de Bilt, Veenendaal,
Maarssen en Zeist en, indien van toepassing, da andere gemeenten waarin de
b.

c.
d.

stichting openbare scheien in stand houdt;-----------------------------------------------------"colleges": de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten;
"gemeenteraden": de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;-----"school/scholen": de door de stichting in stand gehouden scholen als bedoeld in de
WPO, de WVO of de WEC, waaronder:---------------------------------------------------------openbare basisschool Anne Frank te Bunnik;-------------------------------openbare basisschool De Bongerd te Odijk (gemeente Bunnik);--------openbare basisschool Van Dijck te Bilthoven (gemeente De Bilt);------openbare basisschool Van Everdingen te Bilthoven (gemeente De Bilt);
openbare basisschool De Kieviet te Maartensdijk (gemeente De Bilt); -openbare basisschool De Breeakker te Amerongen (gemeente Utrechtse
Heuvelrug);-------------------------------------------------------------------------------------openbare basisschool Kameleon te Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug): —
openbare basisschool Dolfijn te Driebergen-Rijsenburg (gemeente Utrechtse
Heuvelrug);-------------------------------------------------------------------------------------openbare basisschool Meander te Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug); openbare basisschool De Meent te Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug); —
openbare basisschool Merseberch te Maarsbergen (gemeente Utrechtse

e.
f.
gh.
i.
j-

Heuvelrug);-------------------------------------------------------------------------------------openbare basisschool Achtbaan te Veenendaal;--------------------------------------openbare basisschool Het Mozaïek te Veenendaal;----------------------------------openbare montessorischool Zeist te Zeist;----------------------------------------------openbare montessorischool Den Dolder te Zeist;
openbare basisschool De Koppel te Zeist; ------openbare basisschool Het Spoor te Zeist;-------openbare basisschool Op Dreef te Zeist;--------openbare speciaalschool W.A. van Liefland te Zeist;
Praktijkonderwijs te Zeist;--------------------------------openbare basisschool 't Palet te Maarssen;----------openbare Daltonschool Maarssen te Maarssen;----openbare basisschool De Triangel te Maarssen; en openbare basisschool De Tweesprong te Maarssen.
"gemeenschappelijke medezeggenschapsraad": de gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad van de scholen als bedoeld in de WMS;----------"WPO": de Wet op het primair onderwijs;-----------------------------------------"WVO": de Wet op het voortgezet onderwijs;------------------------------------"WEC": de Wet op de expertisecentra;--------------------------------------------"WMS": de Wet medezeggenschap op scholen; en------------------------------------------"Samenwerkingsstichting": een stichting waarop het bepaalde in artikel 17 WPO,
artikel 53c WVO en artikel 28 WEC van toepassing is.---------------------------------------
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Doe! en middelen-------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft ten doel het in stand houden van één of meer openbare scholen,
zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 48 WPO, artikel 42b WVO en artikel 51
WEG. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord. Met ingang van het moment dat het coliege van
bestuur aan het handelsregister opgeeft of doet opgeven dat voor het eerst op de voet
van artikel 56 WPO de instandhouding van een bijzondere school wordt overgedragen
aan de stichting, heeft de stichting ten doel het geven van openbaar onderwijs en
onderwijs van een of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor openbaar
onderscheidenlijk bijzonder onderwijs als bedoeld in de WPO, de WVO en de WEG,
en voorts al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord. Vanaf het moment van de opgave bedoeld in de
vorige zin is de stichting een Samenwerkingsstichting. --------------------------------------2.
Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die
daaraan dienstbaar zijn. Met betrekking tot de door de stichting in stand gehouden
openbare scholen bevordert de stichting, met inachtneming van artikel 46 WPO,
artikel 42 WVO en artikel 49 WEG, de ontwikkeling van de leerlingen door middel van
het aanbieden van openbaar onderwijs door de door haar in stand gehouden
openbare scholen. De stichting oefent daarbij met uitzondering van de besluitvorming
over de opheffing van een openbare school alle taken en bevoegdheden van het
3.
4.

bevoegd gezag uit.----------------------------------------------------------------------------------De stichting beoogt niet het maken van winst.-------------------------------------------------Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door rijksbekostiging, subsidies,
giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen en hetgeen de stichting op
enigerlei andere wettige wijze verkrijgt, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen
worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.-----------------------------

Organen -------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting kent de volgende organen:----------------------------------------------------------a.
het college van bestuur dat het bestuur in de zin van de wet vormt;--------------b.
de raad van toezicht.------------------------------------------------------------------------2.
De stichting kan commissies instellen.----------------------------------------------------------College van bestuur: samenstelling, benoeming

Artikel 5-----------------------------------------------Het college van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal
1.
personen van ten minste één. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar als lid
van het college van bestuur.-----------------------------------------------------------------------De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door
de raad van toezicht. Een van de leden van het college van bestuur wordt door de
raad van toezicht tot voorzitter van het coliege van bestuur benoemd.-------------------De benoeming van een lid van het college van bestuur geschiedt aan de hand van
een door de raad van toezicht vast te stelien profielschets. De profielschets bevat de
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kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van het college van bestuur dient te
voldoen en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een
vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader worden ingevuld.-----Een lid van het college van bestuur wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemd.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
een lid van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht.---------------In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt het
college van bestuur zijn bevoegdheden.---------------------------------------------------------Indien binnen vier maanden na het ontstaan van een vacature in het college van
bestuur geen benoeming van een opvolgend college van bestuurslid tot stand is
gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het
aantal leden van het college van bestuur te verminderen, dan wel niet is overgegaan
tot benoeming van een interim lid van het college van bestuur, geschiedt de
benoeming door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede
6.

belanghebbende.-------------------------------------------------------------------------------------Een lid van het college van bestuur wordt periodiek beoordeeld door de raad van
toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het

bestuursreglement.-----------------------------------------------------------------------------------College van bestuur; defungeren, schorsing en ontslag

Artikel 6---------------------------------------------------------Een lid van het college van bestuur defungeert:
1.
a.

door zijn overlijden;-------------------------doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest;
b.
door zijn onder curatele stelling;-------------- ^-----------c.
door het eindigen van de benoemingsduur;
d.
door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);----e.
door zijn ontslag door de Rechtbank; en —
f.
door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht.
gEen lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen
door de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Hij wordt in
de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
3.

verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.------------------De schorsing van een lid van het college van bestuur kan één of meer malen worden
verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden
na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden
worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van
de schorsing wordt genomen.---------------------------------------------------------------------Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur,
berust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid/de overblijvende leden van het
college van bestuur.----------------------------------------------------------------------------------Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of het
enige lid berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan
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niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of
beiet van alie leden van het college van bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het
bestuur te voorzien.-----------------------------------------------------------------------------------

College van bestuur; taken en bevoegdheden
Artikel 7-------------------------------------------------Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het college van
1.
bestuur is belast met de taken en uitoefening van de bevoegdheden die de stichting
als bevoegd gezag zijn toebedeeld. Het college van bestuur is niet bevoegd te
besluiten tot opheffing van een school.----------------------------------------------------------Het college bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht kan jegens
derden wel beroep worden gedaan. Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring
bedoeld in de eerste zin van dit lid nemen het college van bestuur respectievelijk de
raad van toezicht de in de WPO ter zake opgenomen bepalingen in acht, waaronder in
het bijzonder de artikelen 106 en 110 WPO.---------------------------------------------------Het college van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring casu quo
instemming van de gemeenteraden voor besluiten tot:--------------------------------------a.
de vaststelling van de begroting; ---------------------------------------------------------b.
de vaststelling van de jaarrekening;------------------------------------------------------c.
het wijzigen van de statuten van de stichting;------------------------------------------d.
het ontbinden van de stichting.------------------------------------------------------------De gemeenteraden kunnen slechts de hier bedoelde goedkeuring onthouden wegens
strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financieel
belang van de gemeenten.------------------------------------------------------------------------Indien een gemeenteraad niet binnen zes maanden nadat hij is uitgenodigd
instemming te verlenen aan het voorgenomen besluit onder a, b of c inhoudelijk heeft
gereageerd op deze uitnodiging, wordt de instemming door de desbetreffende
gemeenteraad geacht te zijn verleend.----------------------------------------------------------Indien het een besluit onder d betreft is de uitdrukkelijke goedkeuring van alle
gemeenteraden vereist. ----------------------------------------------------------------------------Het college van bestuur behoeft daarnaast de voorafgaande goedkeuring van de raad
van toezicht voor besluiten tot:--------------------------------------------------------------------a.
de vaststelling en het fundamenteel wijzigen van het meerjarenbeleidsplan en
bijbehorende meerjarenbegroting;--------------------------------------------------------b.
de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement en het
c.

managementstatuut;-------------------------------------------------------------------------investeringen die niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht
goedgekeurd investeringsplan, waarvan het belang een door de raad van
toezicht te bepalen bedrag overschrijdt;--------------------------------------------------
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d.

e.

f.
g.

het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden
rechtspersonen;------------------------------------------------------------------------------het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon,
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college
van bestuur daartoe is bevoegd;---------------------------------------------------------het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;------------------------een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal

arbeidsovereenkomsten van werknemers binnen korte tijd;-------------------------het verkrijgen alsmede het overdragen van het bestuur van een schooi en het
voorstel aan de raad tot het sluiten van een school die onder het bestuur van de
stichting staat, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 2;------------------------i.
het wijzigen van de statuten van de stichting:------------------------------------------j.
het ontbinden van de stichting: en--------------------------------------------------------k.
de vaststelling van de jaarrekening.------------------------------------------------------De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 en lid 4 genoemd besluit niet aan
haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door
de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het college van bestuur op te geven
waarde niet te boven gaat of rechtstreeks voortvloeit uit de vastgestelde begroting. —
De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 2. lid 3 en lid 4 van dit
artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten
dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het college van bestuur te
h.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

worden meegedeeld.--------------------------------------------------------------------------------Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur en de leden van het
college van bestuur niet aan. behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.----------Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht tijdig van alle informatie die
nodig is voor de toezichthoudende taak van de raad van toezicht.------------------------Het college van bestuur stelt na goedkeuring door de raad van toezicht een reglement
vast waarin de informatieverstrekking aan de raad van toezicht wordt vastgelegd. —
Het college van bestuur draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de raad van

toezicht.------------------------------------------------------------------------------------------------College van bestuur; werkwijze, vergadering-------------------------------------------------------Artikel 8--------------------------------------------------------------------------------------------------------Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
1.
In aanvulling op het bepaalde in dit artikel, kunnen regels met betrekking tot de
2.
werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur in het bestuursreglement
worden vastgelegd. Dit bestuursreglement wordt vastgesteld door het college van
bestuur en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Indien het college van
bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, gelden daarnaast de volgende leden. ~
Het college van bestuur vergadert ten minste één keer per maand.------------------------
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4.

5.

6.

De oproeping tot de vergadering van het college van bestuur geschiedt schriftelijk daaronder mede begrepen per fax of e-mail - aan iedere bestuurder, door de
secretaris van het bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de
vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het
tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.-----De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevalien, zuiks ter beoordeling
van de voorzitter van het coliege van bestuur, kan de termijn van oproeping worden
verkort tot één dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. —
De vergaderingen worden geieid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of
afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoe door de vergadering en alleen

7.

8.

9.

voor die vergadering wordt benoemd.------------------------------------------------------------Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijke daaronder mede begrepen per fax of e-mail - gevolmachtigd ander lid doen
vertegenwoordigen.----------------------------------------------------------------------------------De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend
door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wei vastgesteld in een
volgende vergadering en ten blijke van die vaststelling door de voorzitter van die
volgende vergadering ondertekend.-------------------------------------------------------------In de vergadering van het college van bestuur heeft iedere bestuurder recht op het
uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid
voorschrijven worden alle besluiten van het college van bestuur genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan
kan de voorzitter, indien zulks in het belang van de stichting is vereist, besluiten een
doorslaggevende stem uit te oefenen. Wanneer de voorzitter deze bevoegdheid

10.

11.

12.

gebruikt, meldt hij dit onverwijld aan de raad van toezicht.----------------------------------Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alie leden van het college
van bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer
dan de helft van hen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de
voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
geidige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van
het college van bestuur, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.--------Het college van bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten
nemen, mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld
hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien alle leden van het college van bestuur
zich voor het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit
wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de
notulen van die vergadering wordt vermeld.----------------------------------------------------De vergaderingen van het coliege van bestuur zijn openbaar, tenzij het coliege van
bestuur beslist dat een niet-openbare vergadering in het belang is van de aan de orde
te stellen voorstellen en/of in de vergadering mogelijk vertrouwelijke gegevens aan de
orde komen, een verstoring van vergaderorde aannemelijk is of anderszins een
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13.

openbare vergadering niet in het belang van de doelstelling van de stichting kan zijn. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur,
alsmede de . eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij
bestuursreglement dat wordt vastgesteld door het college van bestuur en de
goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.-------------------------------------------------

Vertegenwoordiging----------------------------------------------------------------------------------------Artike! 9--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Uitgezonderd het bepaalde in de navolgende twee leden wordt de stichting
vertegenwoordigd door het college van bestuur. Indien het bestuur uit meer dan één
lid bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan elk lid van
2.

3.

het college van bestuur afzonderlijk.-------------------------------------------------------------De voorzitter van de raad van toezicht vertegenwoordigt - na overleg met het bestuur
- de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig
belang tussen een lid of meerdere leden van het college van bestuur en de stichting of
kan daartoe een persoon aanwijzen. Zodanig persoon kan zijn het lid van het college
van bestuur ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang bestaat.------------------------Het college van bestuur kan aan directeuren en één of meer andere personen een
(beperkte) doorlopende volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de
stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Een (beperkte)
doorlopende volmacht wordt schriftelijk vastgelegd en kan deel uitmaken van het

managementstatuut.---------------------------------------------------------------------------------Goed onderwijsbestuur-----------------------------------------------------------------------------------Artikel 10------------------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur.------------------------Periodiek overleg met gemeenteraden---------------------------------------------------------------Artikel 11------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De leden van het college van bestuur en (een afvaardiging van) de leden van de raad
van toezicht houden zich beschikbaar om periodiek te overleggen met de
gemeenteraden
2.

of

door

de

gemeenteraden

aangewezen

personen

("portefeuillehouders").------------------------------------------------------------------------------In het in het vorige lid bedoelde periodieke overleg zal inhoudelijk aandacht worden

besteed aan de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.-----------------------------Raad van toezicht; samenstelling en benoeming--------------------------------------------------Artikel 12------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de
2.

raad van toezicht te bepalen aantal van maximaal vijf (5) personen.----------------------De leden van de raad van toezicht worden door de gemeenteraden benoemd. De
benoeming geschiedt op bindende voordracht van de raad van toezicht, tenzij de
benoeming geschiedt op bindende voordracht van de oudergeleding van de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Is
de
stichting
een
Samenwerkingsstichting, dan geldt het in de voorgaande zin bepaalde voor drie leden
van de raad van toezicht en worden de overige leden van de raad van toezicht
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benoemd door de raad van toezicht.-------------------------------------------------------------Elke benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een
door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de
kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van de raad van toezicht dient te
voldoen en kan deel uitmaken van het reglement van de raad van toezicht. Bij het
ontstaan van een vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader
worden ingevuld. De raad van toezicht stelt de gemeenteraden en de oudergeleding
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid om advies uit
te brengen alvorens de profielschets vast te stellen, te wijzigen of nader in te vullen. Tenzij de stichting een Samenwerkingsstichting is en het bepaalde in lid 6 van
toepassing is, wordt een derde gedeelte, naar boven toe afgerond indien een derde
gedeelte een niet geheel getal als resultaat kent, van de leden van de raad van
toezicht benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Slechts een persoon die blijkens een
gezamenlijke verklaring van de raad van toezicht en de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voldoet aan de profielschets is
benoembaar. Wanneer niet wordt vastgesteld dat een persoon aan de profielschets
voldoet kan de oudergeleding overgaan, overeenkomstig de profielschets, tot het doen
van een nieuwe voordracht.------------------------------------------------------------------------Indien overgegaan moet worden tot het doen van een bindende voordracht als
bedoeld in het voorgaande lid tot benoeming, wordt genoemde oudergeleding
uitgenodigd een bindende voordracht op te stellen. Wanneer de oudergeleiding geen
gebruik maakt van dit recht, is de raad van toezicht bevoegd een bindende voordracht
te doen. De oudergeleding wordt geacht geen gebruik te maken van dit recht wanneer
(i) de oudergeleiding verklaart van dit recht geen gebruik te maken, of (ii) wanneer de
oudergeleding niet binnen drie maanden na daartoe uitgenodigd te zijn tot een
voordracht komt. De oudergeleding en de raad van toezicht kunnen gezamenlijk,
eenmalig, besluiten dat de in de vorige'zin genoemde termijn van drie maanden wordt
verlengd met een periode van ten hoogste twee maanden.--------------------------------De raad van toezicht en de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad kunnen gezamenlijk overeenkomen dat de oudergeleding
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad afziet van haar bindend
voordrachtsrecht en vervolgens deel uitmaakt van de benoemingsadviescommissie
voor alle leden van de raad van toezicht. Alsdan bestaat ten minste een derde
gedeelte van de benoemingsadviescommissie uit personen voorgedragen door en/of
uit de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.-----------Met ingang van het moment dat de stichting een Samenwerkingsstichting is, heeft de
oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, overeenkomstig

8.

het bepaalde in de wet, geen bindend voordrachtsrecht en bestaat ten minste een
derde gedeelte van de benoemingsadviescommissie voor alle leden van de raad van
toezicht uit personen voorgedragen door en/of uit de genoemde oudergeleding.------De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en
zijn daarna - al dan niet aansluitend - éénmaal herbenoembaar.---------------------------
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9.

10.
11.

12.

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
Onverminderd de coliectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten
tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.---------------------------------Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd
de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. De leden van de raad van toezicht hebben recht op een honorering voor hun
werkzaamheden: daarnaast hebben de leden van de raad van toezicht recht op
vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. Hierbij wordt aansluiting
gezocht bij het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen. De hoogte wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De
hoogte van het honorarium en de vergoede onkosten worden in het jaarverslag
vermeld.------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht het functioneren van de raad van toezicht en
het college van bestuur, evenals hun onderlinge functioneren en het functioneren van
ieder lid van de raad van toezicht en iedere bestuurder afzonderlijk. De wijze waarop
deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement van de raad van

toezicht.------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van toezicht; defungeren, ontslag en schorsing-------------------------------------------Artikel 13------------------------------------------------------------------------------------------------------Een lid van de raad van toezicht defungeert:
1.
a.
b.

door zijn overlijden;---------------------doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest;

door zijn onder curatele stelling:--------------------------door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eventuele herbenoeming, en door zijn vrijwillig aftreden (bedanken): of---------e.
door zijn ontslag verleend door de degene die hem heeft benoemd.-------------De gemeenteraden kunnen, na overleg met de raad van toezicht, een door hen
benoemd lid van de raad van toezicht ontslaan indien sprake is van ernstige
c.
d.

taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet.--------------------------------------Een door de gemeenteraden benoemd lid van de raad van toezicht kan voorts op
voordracht van de raad van toezicht door de gemeenteraden worden ontslagen. De
raad van toezicht kan tot zo een voordracht besluiten, indien het betrokken lid van de

3.
4.

raad van toezicht niet naar behoren functioneert dan wel in alle gevallen wegens
gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad
Indien de stichting een Samenwerkingsstichting is, kan een door de raad van toezicht
benoemd lid van de raad van toezicht worden ontslagen door de raad van toezicht. —
De gemeenteraden zijn bevoegd tot schorsing van een lid van de raad van toezicht in
de gevallen waarin zij bevoegd zijn tot ontslag. De raad van toezicht is te allen tijde
bevoegd om een lid van de raad van toezicht te schorsen.---------------------------------Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst door de gemeenteraden, dienen
de gemeenteraden binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot
ontslag van het lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van
de schorsing. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst door de raad van
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toezicht, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing
te besluiten tot voordracht tot ontslag van het lid van de raad van toezicht dan wel tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in
de vorige twee volzinnen, vervalt de schorsing.-----------------------------------------------Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft

5.

genomen.----------------------------------------------------------------------------------------------Een lid van de raad van toezicht die is geschorst door de raad van toezicht, wordt in
de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ---------------------Een besluit tot voordracht tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de
raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden

om te worden gehoord.------------------------------------------------------------------------------6.
Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.---------------------------------------Raad van toezicht; taken en bevoegdheden---------------------------------------------------------Artikel 14------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op (het beleid van) het college
van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht
staat het college van bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van hun
taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting
en door de stichting gevoerde organisatie, overigens zonder het karakter van de onder
de stichting ressorterende scholen te veronachtzamen. Het college van bestuur
verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke
gegevens. ---------------------------------------------------------------------------------------------De raad van toezicht benoemt op voordracht van het college van bestuur de
(register)accountant van de stichting.-----------------------------------------------------------3.
Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk
daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van
toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht
om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De
raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het
college van bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan
wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de
volledige administratie dient te worden verleend.---------------------------------------------4.
De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft in
een door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. -------------Raad van toezicht; werkwijze, vergadering en besluitvorming-------------------------------Artikel 15------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat

2.
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verzoeken, leder lid heeft één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.----------------------------------------------------Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van
de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn; dan heeft de voorzitter van de
2.

3.

4.

5.

6.

raad van toezicht een doorslaggevende stem.-------------------------------------------------Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van
toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de
helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien
de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering,
waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle
leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het
bepaalde in lid 6.--------------------------------------------------------------------------------------Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.-----------De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of,
zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen
persoon. De raad van toezicht benoemt uit of buiten zijn midden een secretaris.------De secretaris van de raad van toezicht houdt de notulen van de vergaderingen van de
raad van toezicht. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt. -------------Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste zes maal per jaar
gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen. —
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van de raad van toezicht in opdracht
van de voorzitter of door de leden die het houden van de vergadering hebben
verlangd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een brief of een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, verzonden aan
ieder lid van de raad van toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en
de in de vergadering te behandelen onderwerpen.-------------------------------------------De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter
uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden
verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend.----------------------------------------------------------------------------------------De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend
door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering dan wel
vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door
de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.--------------De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
of door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het
betreffende voorstel uitspreken.------------------------------------------------------------------Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van
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8.

toezicht, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit
van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
De leden van het bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de
vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door die raad
verlangde inlichtingen te verstrekken.-----------------------------------------------------------De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht,
alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij reglement raad

van toezicht dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.-----------------------------Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang----------------------------Artikel 16------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, kunnen niet lid van het college van
bestuur of de raad van toezicht zijn, personen die: -------------------------------------------a.
zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de medezeggenschapsraad
verbonden aan een van de door de stichting in stand gehouden scholen;------b.
als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de
c.

medewerkers;---------------------------------------------------------------------------------voor wat betreft het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid zijn of zijn
geweest van het bestuur van de stichting (met uitzondering van personen die tot
aan de introductie in deze statuten van een raad van toezicht deel uitmaakten
van het bestuur van deze stichting), en voor wat betreft het lidmaatschap van
het college van bestuur, personen die lid zijn of zijn geweest van de raad van

d.

toezicht van de stichting;-------------------------------------------------------------------zitting hebben in een college van burgemeester en wethouders of lid zijn van de
gemeenteraden van de gemeenten waarin de stichting openbare scholen in

e.

stand houdt; of--------------------------------------------------------------------------------een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur of
de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van
deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste

2.

3.

4.

verstrengeling van belangen.--------------------------------------------------------------Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, kunnen voorts niet lid van de raad van
toezicht zijn personen - en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad die (ex-)
werknemer zijn van de stichting binnen drie jaar na het einde van het dienstverband. Leden van het college van bestuur of de raad van toezicht evenals hun bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
Zij melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht.------------------------------------Indien en voor zover tussen een college van bestuurslid of een lid van de raad van
toezicht enerzijds en de stichting anderzijds een tegenstrijdig belang bestaat of een
daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is, onthoudt het betrokken lid zich van de

beraadslaging en besluitvorming terzake.-------------------------------------------------------Jaarrekening en jaarverslag-----------------------------------------------------------------------------Artikel 17-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------Het college van bestuur Is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.----------------------------------------------------------Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het
afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport
van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar---------De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk
aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn
bevindingen.------------------------------------------------------------------------------------------Het college van bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar.
De omvang en opbouw van de eventuele bezoldiging van de college van
bestuursleden alsmede de hoogte van de in enig jaar aan de college van
bestuursleden en de raad van toezicht verstrekte vergoedingen worden opgenomen in
het jaarverslag.----------------------------------------------------------------------------------------De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na het einde van een
boekjaar vastgesteld overeenkomstig door het bestuur en ten blijke daarvan door alle
leden van het college van bestuur en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt van
één van hen de handtekening, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding

gemaakt.-----------------------------------------------------------------------------------------------Meeijarenbeleidsplan/Belanghebbendenbeleid en externe verantwoording--------------Artikel 18------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het college van bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten
minste vier jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. Het meerjarenbeleidsplan
bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een
omgevingsanalyse, alsmede de uitgangspunten voor het kwaliteitszorgsysteem en het
2.

3.

4.

5.

belanghebbendenbeleid.----------------------------------------------------------------------------De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan het
personeel van de stichting, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
personeel en ouders, alsmede de overige belanghebbenden. De stichting streeft een
transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan de gemeenten, de
ouders en andere belanghebbenden na en stelt daartoe een beleid vast.---------------Het college van bestuur stelt een klachtenprocedure vast, met inachtneming waarvan
belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen
maken aan de stichting.-----------------------------------------------------------------------------Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit omtrent zijn
werkzaamheden. Het college van bestuur besteedt daarbij in ieder geval met
betrekking tot de door de stichting in stand gehouden openbare scholen aandacht aan
de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Dit verslag wordt openbaar
gemaakt.-----------------------------------------------------------------------------------------------Het college van bestuur verschaft de gemeenten desgevraagd tijdig alle inlichtingen
die de gemeenten voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben.------
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Het college van bestuur stelt de gemeenteraden desgevraagd in de gelegenheid met
hem overleg te voeren over die aangelegenheden die de taak van de gemeenteraden
betreffen.-----------------------------------------------------------------------------------------------Vrijwaring en vrijtekening
Artikel 19--------------------De stichting zal een lid van het coilege van bestuur van de stichting niet aansprakelijk
1.
stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of
nalaten van een lid van het college van bestuur (hierna ook: "bestuurder") in diens
hoedanigheid van:------------------------------------------------------------------------------------bestuurder van de stichting;----------------------------------------------------------bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting •
zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake indien de
stichting meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van
aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten van de leden kan
uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of
toezichthouders te benoemen en/of af te iaten treden;--------------------------bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, —
indien de bestuurder die functie op schriftelijk verzoek van de stichting en/of van
een Dochter vervult.--------------------------------------------------------------------------De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden
lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens
hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van
een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een
in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die
derde(n) overeengekomen vaststeliingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3
van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter
verstaan.-----------------------------------------------------------------------------------------------De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting
gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden
gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. De bestuurder
dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de
verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.-------Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in iid 2 omschreven vrijwaring kan een
bestuurder geen rechten ontlenen indien:-------------------------------------------------------de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de
bestuurder;-------------------------------------------------------------------------------------de bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting of
Dochter te handeien;-------------------------------------------------------------------------het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevoig heeft dat de----bestuurder of anderen in weik opzicht dan ook onrechtmatig worden-------------bevoordeeld.-----------------------------------------------------------------------------------Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een
bestuurder geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is
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verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. Ten aanzien van mogelijke
vorderingen van verzekeraars van de stichting of derden op de bestuurder, kan de
bestuurder uitsluitend rechten aan de vrijtekening en vrijwaring ontlenen, indien de
betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt vergoed door een verzekeraar.----Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden
bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder
gehouden is te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van de bestuurder
gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een officieel
onderzoek, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding

7.

staan tot de omvang van de schade.------------------------------------------------------------Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de bestuurder terzake
van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de

9.

11.

stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten
opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. Kosten van de bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de
stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de bestuurder
zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling
daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen
aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere
voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.------------De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die
geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen
van de bestuurder.-----------------------------------------------------------------------------------Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op
de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige
toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.--------------------------Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en
vrijwaring kunnen maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak
blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg

van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.------------------Reglementen en (advies)commissies ----------------------------------------------------------------Artikel 20------------------------------------------------------------------------------------------------------Het college van bestuur is bevoegd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van
1
toezicht, één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden
2.
3.

geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.----------------------------------------------Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-------------------------Het college van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.------------------------------------------Voorts is het college van bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht bevoegd één of meer andere (advies)commissies in te stellen. Alsdan worden
de samenstelling, taken en bevoegdheden van een {advies)commissie bij reglement

bepaald.------------------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging
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9-T'x
Artikel 21------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de
statuten te wijzigen. Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft voorts de
2.

3.
4.

5.

goedkeuring van de gemeenteraden. ------------------------------------------------------------—
Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring behoeft twee
derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering waarin een
voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt gesteld, niet alle in functie zijnde leden
van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien
dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, waarin alsdan, mits ten minste meer dan de helft van het aantal in
functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van
ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig
voorstel kunnen worden genomen.---------------------------------------------------------------Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt en verleden.----------------------------------------------------------------------------Elk lid van het college bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het college van
bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door
de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.--------------------------------------Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of

juridische splitsing.-----------------------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening--------------------------------------------------------------------------------Artikel 22------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een
besluit, genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking tot een
besluit tot statutenwijziging is bepaald. Het besluit tot ontbinding behoeft voorts de
2.

goedkeuring van de gemeenteraden.--------------------------------------------------------------De liquidatie geschiedt door het college van bestuur onder toezicht van de raad van

3.

toezicht.-------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

4.

vermogen nodig is.------------------------------------------------------------------------------------Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".-----------------------------------------------Indien als gevolg van een college van bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden
als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de college van
bestuursleden op. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten
omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van college van bestuursleden van

5.
6.

toepassing----------------------------------------------------------------------------------------------Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een
college van bestuurslid.-----------------------------------------------------------------------------Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de raad van toezicht aan te
wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een
vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld in de Successiewet 1956 en waarvan het
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doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.----------------------------------Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de vereffenaars

daartoe benoemd.------------------------------------------------------------------------------------Ernstige taakverwaariozing of functioneren in strijd met de wet-----------------------------Artikel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------De gemeenteraden gezamenlijk zijn in geval van ernstige taakverwaariozing door het college
van bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van
de door de stichting in stand gehouden openbare scholen en zo nodig de stichting te
ontbinden. Is de stichting een Samenwerkingsstichting, dan neemt -in geval van ernstige
taakverwaariozing door het college van bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor
zover het openbaar onderwijs betreft en in afwijking van het bepaalde in de voorgaande zinde gemeenteraad van de gemeente waarin de betreffende openbare school is gelegen de
maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen
voor zover het openbaar onderwijs betreft.-------------------------------------------------------------Slotverklaringen--------------------------------------------------------------------------------------------A.
Ten slotte verklaren de verschenen personen dat per het moment van deze
statutenwijziging het college van bestuur bestaat uit; ----------------------------------------de heer Leonardus WiUibrordus de Wit, voornoemd,------------------------------en dat de raad van toezicht bestaat uit de volgende personen----------------------------de heer Hendrik Tuiner, geboren te het Bildt op negen maart negentienhonderd
drieënvijftig, in de functie van lid van de raad van toezicht; en----------------------de heer Maarten Schoon, voornoemd, in de functie van lid van de raad van
B.

toezicht.----------------------------------------------------------------------------------------Voorts verklaren de verschenen personen, thans handelend namens de stichting, dat
de stichting hierbij toezegt aan de gemeenteraden van elk van de zes gemeenten —
genoemd in artikel 2 onder a van de hierboven opgenomen statuten:-------------------pas tot een overdracht van het bestuur van een bijzondere school aan de
stichting over te gaan nadat elk van die gemeenteraden in de geiegenheid is
geweest om te besluiten tot de goedkeuring daarvan;--------------------------------aan de gemeenten voor te leggen: het verslag van de accountant dat diens
bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan
de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid ("de managementletter"); en----dat elk van de genoemde gemeenten wordt beschouwd als belanghebbende in
de zin van de statuten van de stichting.---------------------------------------------------

Slotakte-------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.----------------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Zeist op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De
zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen personen
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen personen wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen verklaren ten slotte
tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de
beperkte vooriezing van de akte in te stemmen.--------------------------------------------------------
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Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.------(w.g. de verschenen personen en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. F. van Harskamp, als waarnemer
van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam
Amsterdam, 18 november 2010
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Artikelsgewijze toelichting statutenwijziging
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

2018
artikel

Toelichting voorgestelde wijziging

1.1

De naam waaronder de stichting naar buiten treedt, 'WereldKidz', is door opname in 1.1.
statutair afgedekt.
De naam van de gemeenten is aangepast aan de actuele situatie en alfabetisch
gerangschikt.
De namen van de scholen zijn niet meer in de statuten opgenomen, omdat deze lijst door
mutaties snel gedateerd raakt en niet verplicht is
De verwijzing naar de WVO is in de statuten geschrapt, omdat de enige school van de
stichting die destijds onder de WVO viel, de Praktijkschool in Zeist, inmiddels is
overgedragen aan een ander schoolbestuur.
In de huidige statuten is de optie opgenomen dat de stichting voor openbaar onderwijs zich
kan omvormen tot een samenwerkingsstichting. Dat zou kunnen als de stichting een
bijzondere school zou overnemen. Daarvoor moet overigens zijn voldaan aan de eisen van
de fusietoets. Het opnemen van de optie van de samenwerkingsstichting werkt op
meerdere plaatsen door in de statuten (artikelen 3.1,12.1,12.7,13.3, 23) en in de
Slotverklaringen bij de statuten. Kennelijk is de optie van de samenwerkingsstichting in de
statuten opgenomen om via een eenvoudige handeling, namelijk het doen van een opgave
door het college van het bestuur aan het Handelsregister, zonder dat de procedure van
statutenwijziging moet worden gevolgd, de status van de stichting voor openbaar onderwijs
in een samenwerkingsstichting te wijzigen. Het gesuggereerde gemak om de status van de
stichting te veranderen is echter schijn, omdat in de Slotverklaringen bij de statuten is
opgenomen dat alle deelnemende gemeenten goedkeuring moeten verlenen aan het
overnemen van een bijzondere school door de stichting. Als het toch noodzakelijk is
goedkeuring te vragen aan gemeenten in het hypothetische geval dat een bijzondere school
zou worden overgenomen, kan net zo goed de procedure via de gemeenten van
statutenwijziging worden gevolgd. Omdat bovendien de wetgeving in verband met het
vormen van samenwerkingsstichtingen nadere eisen aan de statuten stelt, moet deze
procedure in een voorkomend geval toch al worden gevolgd.
Aangezien er op afzienbare termijn geen reden is om te veronderstellen dat de stichting
een samenwerkingsstichting zal worden is het voorstel om de bepalingen die op de
samenwerkingsstichting betrekking hebben te schrappen. Dat verbetert de leesbaarheid
van de statuten en wekt geen oneigenlijke verwachtingen.
In de tweede zin van dit artikellid wordt gesteld dat de stichting alle taken en
bevoegdheden van het bevoegd gezag uitoefent, met uitzondering van de besiuitvorming
over de opheffing van een openbare schooi. De in dit artikellid geformuleerde
uitzonderingsbepaling is inmiddels achterhaald door de wet van 2 oktober 2013, Stb. 385,
waarbij aan artikel 159 WPO het volgende lid is toegevoegd:
"2. De (...) stichting, bedoeid in artikei 17 of 48, kan besiuiten tot opheffing van een door die (...)
stichting in stand gehouden openbare school of nevenvestiging. Een besluit tot opheffing
wordt uiterlijk op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van
opheffing medegedeeld aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad voor 1 februari
daaropvolgend besluit dat hij de school in stand wenst te houden, wordt deze niet
opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente."
Omdat deze wettelijke opheffingsprocedure de huidige statutaire procedure opzijzet is
artikel 3.2 hierop aangepast door het schrappen van de uitzonderingsbepaling
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5.6

5.7

7.1
7.3

7.4g
7.4h,j
8.8

8.10

9.2

11.2

12.1-6

Redactionele aanpassing i.v.m. openbaar onderwijs
Het zinsdeel dat betrekking heeft op een interim-lid van het college van bestuur is
geschrapt omdat de aard van het dienstverband in dit verband niet van belang is. Relevant
is of er een bevoegd bestuurder is aangesteld.
Dit artikellid was opgenomen als artikel 6.4 en is i.v.m. de samenhang met 5.6 verplaatst.
Zie de toelichting bij 3.2 (vloeit voort uit het nieuwe artikel 159, 2® lid WPO).
Bij wet van 4 februari 2010, Stb 80 is de raad van toezicht in de Wet op het basisonderwijs
geformaliseerd en zijn de taken van de raad van toezicht van een stichting voor openbaar
onderwijs mede in relatie tot de taken van de gemeenteraden bepaald. In artikel 17c, T lid
onder a WPO is bepaald dat de raad van toezicht de begroting en het jaarverslag goedkeurt.
Tegelijkertijd is in artikel 48,12® lid WPO het zesde lid van artikel 48 WPO buiten toepassing
verklaard indien een raad van toezicht aan de stichting is verbonden en zijn in het vervolg
van het 12® lid de goedkeuringsbevoegdheden van de gemeenteraden t.a.v. de begroting en
jaarrekening niet meer opgenomen. Anders zouden immers de verantwoordelijkheden van
de raad van toezicht worden uitgehold. Voor de gemeente heeft dit als voordeel dat de
gemeente niet meer via een verleende goedkeuring van de begroting en jaarrekening
aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele financiële tekorten van de stichting.
Daarmee worden gemeentelijke risico's beperkt.
In lijn met het bovenstaande is de gemeentelijke goedkeuring casu quo instemming met
begroting en jaarrekening geschrapt. In artikel 17.6 van de statuten is opgenomen dat de
gemeenteraden een exemplaar van de goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag zullen
ontvangen.
Aangesloten is bij de concrete normen zoals die in de Wet melding collectief ontslag zijn
opgenomen (20 werknemers of meer).
Voor een besluit tot het sluiten van een school (zie ook de toelichting bij 3.2) heeft het
college van bestuur goedkeuring nodig van de raad van toezicht.
Het in de notulen vastgelegde besluit om het verslag van de (vorige) vergadering goed te
keuren is voldoende (alleen van toepassing bij een meerhoofdig college van bestuur).
Om een blokkade van de besluitvorming door het wegblijven van een lid van een
tweehoofdig college van bestuur te vermijden is de passage geschrapt dat meer dan de
helft van het college van bestuur aanwezig moet zijn om geldige besluiten te kunnen
nemen.
Aangezien de raad van toezicht de stichting als werkgever van het college van bestuur
vertegenwoordigt, is hier de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de voorzitter van de
raad van toezicht expliciet opgenomen.
Verwezen wordt hiermee onder andere naar de huidige artikelen 17a, 17b en 17c van de
WPO. Ook andere wetgeving kan op dit vlak eisen stellen.
Zie de toelichting op artikel 7.3. Het overleg met de portefeuillehouders als
vertegenwoordigers van de gemeentebesturen betreft dezelfde aangelegenheden die de
taak van de gemeenteraden betreffen als bedoeld in 18.5. De taken van de gemeenteraden
m.b.t. de stichting zijn wettelijk vastgelegd in artikel 48 WPO.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraden, deels op
bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR en deels op bindende voordracht
van de raad van toezicht. Inmiddels is in artikel 17a, 2® lid WPO eveneens een bindend
voordrachtsrecht voor één lid van de raad van toezicht door de GMR als geheel
opgenomen. Dit bindende voordrachtsrecht van de GMR als geheel is verwerkt in artikel 12.
Bij 5 leden betekent een en ander dat 2 leden van de raad van toezicht op bindende
voordracht van de ouders worden benoemd (binnen de wettelijke bandbreedte van ten
minste een derde deel en niet meer dan de helft van de zetels). 1 lid wordt bindend
voorgedragen door de GMR als geheel en de resterende 2 zetels door de raad van toezicht.
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12.10

13.6
14.2
15.1,
3, 4,5
16
17.6,
7
18.3

19
20.5
23
Slot

De bandbreedte voor het aantal leden van de raad van toezicht is verruimd van 4 tot 5 naar
4 tot 7 personen. Dat geeft iets meer speelruimte om de omvang van de raad af te
stemmen op de (te verwachten) werkzaamheden en de verdeling van werkzaamheden over
de commissies.
Tevens is in lid 2 de betekenis van de term 'bindende voordracht' verduidelijkt.
Bij de bepaling van de vergoeding voor toezichthouders wordt verwezen naar de 'vigerende
regelgeving', zonder daarbij te specifiek te worden. Inmiddels is de WNT en de WNT2
ingevoerd en is de VTOl afgestapt van de adviestabel.
Artikel 13.6 is geschrapt. De benoeming van een lid conform 12.7 bepaalt de zittingstermijn.
De raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor de selectie en benoeming van de
controlerend accountant. De voordracht door het college van bestuur is geschrapt.
De regels rond de interne werkwijze van de raad van toezicht zijn vereenvoudigd. De
voorzitter heeft geen doorslaggevende stem bij stakende stemmen. Het voorstel is dan
verworpen.
De regels rond belangenverstrengeling en strijdige belangen zijn in lijn met de
maatschappelijke trend verder aangescherpt.
Zie de toelichting bij 7.3
De verplichting om een klachtenregeling te hebben is wettelijk geregeld, zodat regeling in
de statuten niet meer nodig is. Overigens is een klachtenprocedure niet bedoeld om ideeën
en wensen kenbaar te maken. Daar is de medezeggenschap voor bedoeld.
PM. De notaris wordt gevraagd om de regeling van vrijwaring en vrijtekening op
conformiteit met het huidige recht te beoordelen.
De bevoegdheid van de raad van toezicht om zelf commissies in te stellen is vastgelegd.
De bevoegdheid van de gemeenteraden om gezamenlijk in te grijpen bij ernstige
taakverwaarlozing of onwettig functioneren is niet gewijzigd.
Na artikel 23 is een aantal slotverklaringen opgenomen.
De slotverklaringen onder de letter B. bevat een drietal toezeggingen namens de stichting
aan de gemeenteraden van elk van de zes deelnemende gemeenten.
Aan de notaris wordt de vraag voorgelegd of deze slotbepalingen deel uitmaken van de
statuten en in hoeverre deze toezeggingen van de stichting in de richting van de gemeenten
kunnen worden gewijzigd. Is voor wijziging van deze toezeggingen instemming van de
gemeente vereist?
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Waarom statutenwijziging?
• Verwerken van nieuwe wetgeving sinds 2010 (governance, opheffing schoien).
•

Samen Leren

Actuele inzichten verwerken en redactie aanscherpen.

Beiangrijkste aanpassingen statuten i.r.t. de deeinemende 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, 2® 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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