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Statutenwijziging Wereldkidz 

Stichting Wereldkidz 
t.a.v. de heer W. Wever 
Postbus 344 
3700 AH Zeist 

 
 
 

Geachte heer Wever, 

 
Op 21 juni 2018 ontvingen wij uw verzoek tot instemming met de wijziging van de statuten van uw 
Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz). In deze brief delen wij u het besluit 
van onze gemeenteraad mede. 

 
In zijn vergadering van 17 december 2018 heeft de gemeenteraad van de Utrechtse heuvelrug besloten 

de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Stichting niet goed te keuren, omdat de raad heeft 

uitgesproken: 

 
(1) niet in te stemmen met de wijziging van artikel 7 lid 3 van de statuten met dien verstande 

dat het vereiste van voorafgaande goedkeuring c.q. instemming van de gemeenteraden blijft 

gehandhaafd voor besluiten tot (a) de vaststelling van de begroting en (b) de vaststelling van de 

jaarrekenin g, omdat het vervallen van de democratische controle op de uitvoering van de 

grondwettelijke taak van de gemeente in strijd is met het algemeen belang. 

 
(2) niet in te stemmen met de wijziging van artikel 5 lid 1 - waardoor gehandhaafd blijft de 

redactie uit de statuten d.d. 18 november 2010 - omdat bij het vervallen van het vereiste van 

natuurlijke rechtspersonen in het college van bestuur de integriteit van het onderwijsbestuur en 

dus het openbaar bestuur onvoldoende kan worden gewaarborgd en dit in strijd is met het 

algemeen belang. 

 
Gezien onze verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs hechten wij er aan 
goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen uw Stichting. In het bestuurlijk overleg 
van 28 november 2018 zijn hiertoe afspraken gemaakt tussen u en de wethouders van de betrokken 
gemeentes. Er zal in ieder geval jaarlijks een overleg plaatsvinden met de Raad van Toezicht en bestuur 
van de Stichting, waarbij de ach1ele stand van zaken ten aanzien van onder meer financiën, 
leerlingaantallen, personeel en kwaliteit aan de orde komen. 
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Wij zien verder uw verzoek om de herbenoemingen van drie leden van de Raad van Toezicht met 
terugwerkende kracht goed te keuren graag tegemoet. 

 

 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
de secretaris,    de burgemeester 

 

 

 

 

drs. M.J.T.H. Havekes  G.F. Naafs 





veenendaali
Rechthoek











Collega’s 
 
Jullie gemeente is – samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug – betrokken bij de 
stichting Wereldkidz (aka stichting openbaar onderwijs rijn- en heuvelland). 
Die stichting heeft een poosje geleden het voorgenomen besluit voorgelegd tot wijziging 
van de statuten. Om die wijziging definitief te kunnen maken is de instemming van alle 
betrokken gemeenteraden vereist. Afgelopen maandag heeft onze raad besloten die 
goedkeuring niet te verlenen. Daartoe waren twee amendementen ingediend met 
bezwaren tegen twee voorgestelde wijzigingen. 
Omdat het College van Bestuur aandrong op volledige goed- (of af-)keuring zonder 
amendementen, heeft onze raad besloten de volledige statutenwijziging af te keuren met 
die twee amendementen als onderlegger. 
 
Als bijlage bij deze mail het betreffende raadsbesluit en de brief aan Wereldkidz. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Walter Hooghiemstra 
Griffier gemeente Utrechtse Heuvelrug 
06‐43223097 
0343‐565644 
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