
Stichting Gasthuisfonds: wijziging statuten en 

goedkeuring begroting 2014 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: S. Schäffer 

 telefoonnummer: 377 314 
 e-mailadres: s.schaeffer@doetinchem.nl 

 

 

Voorstel: 

1. De statutenwijziging van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goedkeuren. 

2. De begroting 2014 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goedkeuren. 

 

Statutenwijziging 

In de raadsmededeling van 12 september 2013, nummer 2013-106, hebben wij u geïnformeerd 

over het afschaffen van het gemeentelijk toezicht op Stichting Gasthuisfonds Doetinchem. 

De wet waarop het toezicht is gebaseerd, de Rompwet Instellingen van Liefdadigheid, is 

inmiddels opgeheven. Het bestuur van het Gasthuisfonds is het eens met het afschaffen van het 

gemeentelijk toezicht en heeft een statutenwijziging in gang gezet.  

 

De banden met de gemeente als toezichthouder bij de begroting, jaarrekening, statuten en 

benoeming van het college van provisoren worden met deze statutenwijziging beëindigd. 

Wij vragen u de statutenwijziging van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goed te keuren. 

In de bijlage bij dit raadsvoorstel treft u een overzicht van de wijzigingen aan. 

 

Het formele toezicht mag hiermee dan beëindigd worden, de inhoudelijke banden met het 

Gasthuisfonds blijven natuurlijk wel bestaan. Wij hechten aan een regelmatig inhoudelijk 

overleg met de stichting. Stichting Gasthuisfonds Doetinchem is vanzelfsprekend altijd bereid 

om u te informeren over haar werkzaamheden. 

 

Begroting 2014 

Op basis van de ‘oude’ statuten van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem bent u bevoegd 

jaarlijks de begroting van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goed te keuren. 

De Stichting Gasthuisfonds Doetinchem biedt voor de laatste keer haar begroting aan. 

Zij vraagt u om de begroting 2014 goed te keuren. In deze stukken hebben wij geen 

bijzonderheden aangetroffen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E.  JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Stichting Gasthuisfonds: wijziging 

statuten en goedkeuring begroting 2014; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De statutenwijziging van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goed te keuren. 

2. De begroting 2014 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem goed te keuren. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


