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BIJLAGE   

Wijziging statuten Gasthuisfonds 

 

 

Sinds de oprichting van de stichting zijn de statuten het laatste gewijzigd in 2006. 

 

Overzicht wijzigingen 

 

In de Inleiding is  toegevoegd: 

Gezien het feit dat genoemde Rompwet Instellingen van Weldadigheid is 

vervallen, is met de gemeente overeengekomen dat de band tussen de 

gemeente en de stichting is komen te vervallen. @Op @ heeft de 

gemeenteraad van de gemeente Doetinchem haar vereiste goedkeuring voor 

de onderhavige statutenwijziging verleend, van welke goedkeuring blijkt uit een schrijven 

waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. 

Artikel 2 Algemene bepalingen: 

Hier zijn de begrippen de raad en burgemeester en wethouders verwijderd. 

Artikel 6, lid 2:  

Oude statuten: Het vermogen van de stichting dient in stand te worden gehouden. Op het 

financiële beleid van de stichting is de Wet financiering decentrale 

overheden (Wet FIDO) zoals inwerking getreden op één januari 

tweeduizend één zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

 

Nieuwe statuten: Het vermogen van de stichting dient in stand te worden gehouden. Op het 

financiële beleid van de stichting is het treasurystatuut van toepassing. Dit 

treasurystatuut zal worden vastgesteld door het college van provisoren. 

Artikel 7, lid 2  is verwijderd. 

Tekst was: De leden van het college van provisoren worden door de raad benoemd. 

Artikel 7, lid 6: 

Oude statuten: Tot provisor zijn slechts benoembaar, zij die voldoen aan de vereisten voor 

het lidmaatschap van de gemeenteraad, gesteld bij artikel 21 van de gemeentewet. 

De burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad mogen 

geen leden van het college van provisoren zijn. 

 

Nieuwe statuten: (nu onder lid 5):Tot provisor zijn slechts benoembaar, zij die ingezetene zijn 

van de gemeente Doetinchem en ouder zijn dan achttien (18) jaar. 

Artikel 7,lid 7: 

Oude statuten: Hij/zij die een onder lid 6 gestelde eis verliest houdt op provisor te zijn. 

Hij/zij geeft hiervan kennis aan de raad. 

 

Nieuwe statuten (nu onder lid 6):  
Hij/zij die de onder lid 5 gestelde eis verliest houdt op provisor te zijn. Hij/zij geeft hiervan 

kennis aan het college van provisoren. 

Artikel 7, lid 8 is verwijderd: 

Tekst was: Indien de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet is gedaan en 

burgemeester en wethouders evenwel van oordeel zijn, dat een geval als in 

dat lid bedoeld zich voordoet, is het bepaalde in lid 9 van overeenkomstige 

toepassing. 
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Artikel 7, lid 10: 

Oude statuten: Een provisor die in strijd handelt met de statuten en/of doelstelling van 

de stichting kan, al dan niet op verzoek van het college van provisoren, onmiddellijk door 

burgemeester en wethouders in de uitoefening van zijn funktie worden geschorst. Deze 

onderwerpen de schorsing, nadat deze heeft plaatsgevonden, onverwijld aan het oordeel van 

de raad en stellen betrokkenen in de gelegenheid zich schriftelijk bij de raad te verweren 

binnen twee (2) weken na de dag, waarop de schorsing schriftelijk te zijner kennis is gebracht. 

De raad besluit binnen acht (8) weken na afloop van de in de vorige zin gestelde termijn tot 

opheffing van de schorsing of tot ontslag met ingang van de dag van de beslissing. 

 

Nieuwe statuten (nu onder lid 8): Een provisor die in strijd handelt met de statuten en/of 

doelstelling van de stichting kan door het college van provisoren onmiddellijk worden 

ontslagen. Dit besluit zal genomen worden met meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.- 

Artikel 9, lid 1: 

De zinsnede Van deze benoemingen geven zij kennis aan de raad  is verwijderd. 

Artikel 16,17 en 18 zijn verwijderd: 

BEGROTING, REKENING EN CONTROLE 

Artikel 16 

De begroting van ontvangsten en uitgaven wordt jaarlijks voor één oktober 

van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar, door het college van 

provisoren ter goedkeuring aan de raad gezonden. 

Artikel 17 

De begroting gaat vergezeld van een toelichting, die een nauwkeurige 

specificatie bevat van de in de begroting geraamde kosten. 

Artikel 18 

Jaarlijks voor één juli zendt het college van provisoren de rekening en 

verantwoording over het afgelopen jaar ter goedkeuring in bij de raad met de 

bijbehorende bescheiden en vergezeld van een verlies- en winstrekening, 

alsmede van een balans van bezittingen en schulden der instelling per één en 

dertig december van het jaar waarop de rekening betrekking heeft en een 

verslag van het in artikel 19 bedoelde onderzoek. 

 

Nieuwe statuten (onder artikel 17):  

Artikel 17 

1. Het college van provisoren is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alle werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, 

op zodanige wijze een administratie te  voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

2. Het college van provisoren is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het 

boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting schriftelijk op te maken en 

vast te stellen. 

3. Het college van provisoren is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken  bescheiden 

en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. 

4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de balans en staat van 

baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits 

de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens 
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gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen 

worden gemaakt. 

  

Artikel 22 is verwijderd: 

De provisoren verstrekken aan de raad en aan burgemeester en wethouders desgevraagd alle 

inlichtingen die de stichting aangaan. 

Artikel 23: 

Het college van provisoren is bevoegd na voorafgaande goedkeuring van de raad deze statuten 

te wijzigen. 

Rood gearceerde tekst is verwijderd. 

Artikel 24: Het college van provisoren is bevoegd na voorafgaande goedkeuring van de 

raad de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde omtrent een 

besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. 

Rood gearceerde tekst is verwijderd. 

Artikel 25 is verwijderd: 

De vaststelling van deze statuten en de wijziging daarvan behoeft goedkeuring van de raad. 

 


