
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.4 
 
 Doetinchem, 24 oktober 2018 
 
 
Statutenwijziging Achterhoek VO 
 
 
Te besluiten om: 
In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de Stichting Achterhoek VO. 
 
Context 
Stichting Achterhoek VO vraagt om in te stemmen met een voorgenomen statutenwijziging. 
Het betreft aanpassingen in het kader van governance/goed bestuur en het regelen van de 
interne aansprakelijkheid. Verder wil Achterhoek VO wijzigingen doorvoeren in het kader van 
de samenwerkingsschool. 
 
Beoogd effect 
Het mogelijk maken van de aanpassing van de statuten van de Stichting Achterhoek VO. 
 
Argumenten 
1.1 Stichting Achterhoek VO wil haar statuten up to date brengen 
De genoemde wijzigingen vloeien voort uit twee actuele aanleidingen:  
Nieuwe inzichten op het gebied van governance 
De aanpassingen in het kader van governance/goed bestuur zijn deels gebaseerd op de (geest 
van) de code goed bestuur, deels op nieuwe wetgeving en deels op voortschrijdende onderwijs-
rechtelijke inzichten in de rechtspraktijk. De wetgever heeft onder het mom van “versterking 
bestuurskracht” de rol van de (G)MR versterkt. Verder richt de code goed bestuur zich, sterker 
dan voorheen, vooral op het voorkomen van tegenstrijdige belangen en belangenverstrengeling 
en op de interne onderlinge verhoudingen en transparantie. De regels op het vlak van 
tegenstrijdige belangen en belangenverstrengeling voor bestuur en toezicht zijn in één artikel 
opgenomen (artikel 5b). Daarnaast is het artikel over vrijwaring en vrijtekening aangepast 
(artikel 17). 
Naar de huidige rechtsopvatting is vrijtekening van aansprakelijkheid namelijk niet meer 
algemeen geaccepteerd. In sommige sectoren is vrijtekening inmiddels wettelijk verboden. In het 
onderwijs is dit (nog) niet het geval, maar hierop vooruitlopend, beweegt Achterhoek VO mee 
op de maatschappelijke tendens. 
Samenwerkingsschool 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd in het kader van de samenwerkingsschool zijn gebaseerd op 
artikel 53d van de Wet op het voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsschool is het resultaat 
van het samengaan van scholen met verschillende grondslagen, zoals een openbare school en 
een bijzondere school. Dit is van belang omdat de krimp van het aantal leerlingen doorzet en 
het model samenwerkingsschool een oplossing kan bieden. Belangrijkste verandering is dat er 
aan elke samenwerkingsschool een verplichte identiteitscommissie moet worden verbonden, die 
een belangrijke rol en bepaalde bevoegdheden heeft (artikel 3a). 
 
1.2 In de statuten is de rol van de gemeente vastgelegd 
Op grond van artikel 16, lid 6, onder b van de concept-akte van statutenwijziging (zie bijlage) is 
Stichting Achterhoek VO verplicht de gemeenteraad van Doetinchem, en andere gemeenten 
waarin zij gevestigd is (Berkelland, Zutphen en Winterswijk), om schriftelijke toestemming te 
vragen voor het besluit tot statutenwijziging. 
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Kanttekeningen 
1.1 Goedkeuring gemeente begrensd 
Op grond van artikel 53c, zesde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs kan de 
gemeenteraad instemming slechts onthouden indien overheersende invloed van de overheid in 
het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft. De voorgenomen 
statutenwijziging doet niets af aan de invloed in het bestuur. Goedkeuring kan dus niet 
onthouden worden. 
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Stichting Achterhoek VO door middel van bijgevoegde brief op de hoogte stellen van het 
genomen besluit. 
 
Bijlagen 
1. Memo wijziging statuten Achterhoek VO 
2. Concept-akte van statutenwijziging Stichting Achterhoek VO 
3. Wijzigingen 
4. Conceptbrief aan Stichting Achterhoek VO over genomen besluit 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over statutenwijziging Achterhoek VO; 
 
gelet op artikel 53 Wet op het voortgezet onderwijs; 
 
b e s l u i t : 
 
in stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de Stichting Achterhoek VO. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 1 november 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


