
 

 

Toelichting statutaire wijzigingen ten opzichte van de bestaande statuten Stichting 
IJsselgraaf 
 

In de nieuwe concept statuten is rekening gehouden met alle wettelijke en statutaire bepalingen 

volgens de WPO, WMS, WKO en de Wet op Bestuur en Toezicht rechtspersonen. Hieronder worden 

de belangrijkste bevoegdheden benoemd: wat blijft gelijk en wat verandert bij de implementatie van 

de Bestuurstichting IJsselgraaf SpelenderWijs 

a.     geïnformeerd worden over begroting en jaarrekening: 

-       blijft gehandhaafd: zie de artikelen 6 lid 2 en 9 lid 5 concept-statuten IJsselgraaf; 

b.     geïnformeerd worden over de werkzaamheden (met bijzondere aandacht voor 

openbaar onderwijs): 
-       blijft gehandhaafd: zie artikel 6 lid 5 concept-statuten IJsselgraaf; 

c.     ingrijpen bij taakverwaarlozing (terugnemen scholen/ontbinding stichting): 

-       blijft (in verduidelijkte vorm) gehandhaafd: zie artikel 6 lid 6 concept-statuten 

IJsselgraaf; 

d.     benoeming RvT-leden: 

-       blijft (verplaatst naar Bestuurstichting) gehandhaafd, zie artikel 9 lid 3 concept-statuten 

Bestuurstichting; 

e.     schorsing/ontslag RvT-leden: 

-       vervalt (zie toelichting onderaan*); 

f.      belanghebbende bij voorziening in bestuur bij algeheel belet/ontstentenis CvB: 

-       vervalt (waarschijnlijk onnodig (en niet praktisch); op andere wijze in verbeterde vorm 

in voorzien, nml. via RvT, zie hierna); 

g.     voorziening in benoeming intern toezicht bij algeheel belet/ontstentenis RvT: 

-       blijft (in verbeterde, namelijk praktischer vorm), zie artikel 9 lid 11 concept-statuten 

Bestuurstichting; 

h.     geïnformeerd worden over aftreden van twee of meer RvT-leden: 

-       vervalt (Op andere wijze in voorzien), zie artikel 9 leden 10 en 11 concept-statuten 

Bestuurstichting; 

i.      instemming statutenwijziging, juridische fusie/splitsing en ontbinding: 

-       blijft bij IJsselgraaf en strekt zich (in aanvulling) ook uit tot Bestuurstichting, zie de 

artikelen 10 lid 1, 11 lid 1 en 12 lid 1 concept-statuten IJsselgraaf en de artikelen 15 lid 1, 

16 lid 1 en 17 lid 1 concept-statuten Bestuurstichting. 
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Ten opzichte van de bestaande situatie krijgen de gemeenten (gemeenteraden/colleges van B&W, 

zie de tekst van de concept-statuten) de volgende aanvullende bevoegdheden: 

  

j.      benoeming, schorsing en ontslag bestuurder (bestuurstichting) IJsselgraaf, zie artikel 5 

lid 2 van haar concept-statuten; 

k.     (PM: instemming met statutenwijziging, juridische fusie/splitsing en ontbinding 

Bestuurstichting, zie de artikelen 15 lid 1, 16 lid 1 en 17 lid 1 van haar concept-statuten); 

l.      bijzondere regeling aanpassing structuur aan mogelijk toekomstige wetswijzigingen, 
zie artikel 14 lid 1 concept-statuten IJsselgraaf; 

m.   bijzondere regeling beëindiging structuur, zie artikel 14 lid 2 concept-statuten 

IJsselgraaf. 

 

Waar men verder wellicht aan hecht, is de – uit de WPO voortvloeiende – regeling van 

openbaarheid van bestuursvergaderingen: 
 

 n.     die blijft, zie artikel 7 lid 4 concept-statuten IJsselgraaf. 

 

* Hieronder volgt een toelichting op punt ‘e’: 

 

Huidige statuten IJsselgraaf  Nieuwe statuten Bestuurstichting 

De gemeenten of de Raad van Toezicht zijn bevoegd 

om de leden van de Raad van Toezicht te schorsen 

en te ontslaan (artikel 11 lid 12 bestaande statuten 

IJsselgraaf) 

 

De gemeenten behouden hun benoemingsrecht ten 

aanzien van de leden van de Raad van Toezicht. De 

bevoegdheid tot schorsen en ontslag van de leden 

van de Raad van Toezicht blijft voorbehouden aan 

de Raad van Toezicht zelf (artikel 9 lid 7 nieuwe 

concept statuten Bestuurstichting IJsselgraaf 

SpelenderWijs).  

 

 

Het benoemen van de leden in de Raad van Toezicht is een belangrijke bevoegdheid zodat 

uitsluitend gewenste personen die voldoen aan de profielschets benoemd kunnen worden in de 

Raad van Toezicht voor het openbaar onderwijs. Hiervoor is een unaniem besluit van de 

Gemeenteraden vereist en dat is in het geval van een benoeming aan de hand van een vooraf 

vastgestelde profielschets goed mogelijk. Dit is een belangrijke bepaling zowel in de huidige als in de 

nieuwe conceptstatuten van de Bestuurstichting IJsselgraaf SpelenderWijs, artikel 9.  

  

Hoe schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht statutair geregeld dient te worden, 

laat de wet open. Voor schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht is een snel 

besluit vereist en dit behoeft toegespitste, vertrouwelijke en gevoelige informatie. Vanwege deze 

privacy en de werkbaarheid om de leden van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, is ons 

voorstel om gebruik te maken van deze gelegenheid waarbij de statuten worden gewijzigd en de 

bevoegdheid van schorsing en ontslag voortaan volledig aan de Raad van Toezicht toe te 
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vertrouwen. Dat betekent dat het orgaan voor het intern toezicht haar taken hiervoor kan 

uitoefenen bij situaties die erom vragen.  

 

Deze wijziging geeft ook een belangrijke andere werkbare situatie ten aanzien van de bevoegdheden 

van de gemeenten. Door in de statuten van de Bestuurstichting op te nemen dat de bevoegdheid 

van de gemeenten ten aanzien van de personen in de Raad van Toezicht zich richt op de benoeming 

en niet schorsing en ontslag, wordt voorkomen dat de gemeenten de bevoegdheid hebben tot 

ingrijpen bij de Raad van Toezicht bij ongewenste situaties bij Stichting SpelenderWijs. Het ingrijpen 

blijft op die manier voorbehouden aan de Bestuursstichting. Natuurlijk kunnen de gemeenten altijd 

ingrijpen op locatieniveau, maar dan via het gemeentelijke toezicht dat via de GGD geregeld is onder 

de WKO.  
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