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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

Betreft: Stichting IJsselgraaf 

 

 

 

 

Heden, datum, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: 

mevrouw Petra Martine Krajenbrink, geboren te geboorteplaats op zesentwintig de-

cember negentienhonderdzesenzestig, wonende te ______________ 

______________, ______________, houder van een ______________ met nummer 

______________, geldig tot ______________; 

te dezen handelend als enig bestuurder en als zodanig het voltallige bestuur (bestuur in 

de zin der wet) van de stichting: Stichting IJsselgraaf, statutair gevestigd in de ge-

meente Doetinchem, kantoorhoudende te 6999 AR Hummelo, Keppelseweg 56, inge-

schreven in het handelsregister onder nummer 09132117, en als zodanig deze stich-

ting, zulks ter uitvoering van de na te melden besluitvorming en met gebruikmaking van 

na te melden machtiging, rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

"Stichting IJsselgraaf" verder ook aan te duiden als: de stichting. 

De verschenen persoon gaf vooraf te kennen:  

1. de stichting is opgericht op twaalf december tweeduizend twee terwijl haar statuten 

laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zeven juli tweeduizend vijftien verleden voor mr. 

Annemarie Jacqueline Pauline Beijers-Willems, notaris gevestigd te Horst aan de 

Maas; 

2. het college van bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde 

in de wet en de statuten van de stichting en derhalve met goedkeuring van de raad 

van toezicht besloten de statuten van de stichting in het geheel te wijzigen en op-

nieuw vast te stellen, van welke besluitvorming en goedkeuring blijkt uit de als BIJ-

LAGE 1 aan deze akte te hechten onderhandse akte; 

3. de sub 2. gemelde besluitvorming tot statutenwijziging heeft de voorafgaande in-

stemming van de respectievelijke raden van de respectievelijke gemeenten Bronck-

horst, Doesburg en Doetinchem, van welke instemming blijkt uit de als BIJLAGE 2, 

BIJLAGE 3 en BIJLAGE 4 aan deze akte te hechten stukken; 

4. de sub. 2 gemelde besluitvorming tot statutenwijziging heeft tevens de instemming 
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van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting en de ouder-

geleding daarvan, in het bijzonder ook het in artikel 5 lid 2 van na te melden statu-

ten bepaalde; 

5. de verschenen persoon is blijkens de sub 2. gemelde besluitvorming gemachtigd de 

voormelde besluitvorming ten uitvoer te leggen en de statutenwijziging bij notariële 

akte vast te leggen. 

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemelde besluitvor-

ming de statuten van de stichting hierbij in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te 

stellen als volgt: 

STATUTEN 

Artikel 1 - Naam en zetel 

1.  De stichting draagt de naam: Stichting IJsselgraaf. 

2.  De stichting is gevestigd te Hummelo, gemeente Bronckhorst. 

Artikel 2 - Doel 

1. De stichting heeft ten doel het geven van openbaar primair onderwijs als bedoeld in 

artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs, verder ook aan te duiden als: 

"WPO", alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin. 

 Het door de stichting gegeven onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leer-

lingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschap-

pelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderken-

ning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. De door de stich-

ting in stand gehouden scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen, zonder onder-

scheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het door de stichting gegeven onder-

wijs eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. 

2. Bij de verwezenlijking van haar doelstelling neemt de stichting in acht de regels als 

volgens toepasselijke wetgeving, de WPO daaronder in het bijzonder begrepen, 

alsmede als volgens haar eigen statuten en voorts de regels volgens de breed ge-

dragen, algemene opvattingen over goed bestuur in het onderwijs, zoals deze van 

tijd tot tijd zullen luiden. 

3. De stichting waarborgt op de door haar te bepalen wijze zoveel als mogelijk dat al-

len die in haar statutaire organisatie onmiddellijk of middellijk een functie vervullen, 
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in het bijzonder daaronder begrepen de leden van het bestuur en/of van het toe-

zichthoudend orgaan van een rechtspersoon welke bestuurder van de stichting is 

zich ook persoonlijk gedragen naar de in lid 2 bedoelde regels op een wijze als past 

bij hun onderscheidenlijke functies in die rechtspersoon. 

4. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken in een bestuurlijke verbinding met de 

statutair te Hummelo, gemeente Bronckhorst gevestigde stichting: Bestuurstich-

ting IJsselgraaf-SpelenderWijs, ingeschreven in het handelsregister onder num-

mer , verder ook aan te duiden als: "Bestuurstichting IJsselgraaf-Spelender-

Wijs", zulks onverminderd en met inachtneming van het wettelijke kader als be-

doeld in lid 2. 

5.  De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Artikel 3 - Geldmiddelen en vermogen 

1.  Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: 

 a.  rijksbekostiging, vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege 

de overheid en anderen; 

 b.  de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; 

 c.  het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten; 

 d.  schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 e.  al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. 

2. De stichting is gehouden in acht te nemen dat krachtens de WPO verkregen bekos-

tiging, respectievelijk voorziening in de huisvesting, slechts met inachtneming van 

de daaraan volgens de WPO gestelde voorschriften kunnen worden besteed, res-

pectievelijk gebruikt. De stichting is voorts gehouden wegens het in de vorige volzin 

bepaalde de nodige waarborgen te treffen en aan te houden. 

3.  Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbe-

schrijving worden aanvaard. 

Artikel 4 - Organen, medezeggenschap, gemeenteraden, overleg colleges van 

burgemeester en wethouders 

1. Tenzij het in artikel 14 bepaalde toepassing vindt, kent de stichting als orgaan de 

bestuurstichting, die de haar volgens deze statuten toegekende taken en bevoegd-

heden heeft. 

2. De stichting kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in 

de wet medezeggenschap op scholen, verder respectievelijk ook aan te duiden als: 
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"de GMR", respectievelijk "de WMS". 

De GMR heeft de samenstelling, taken, rechten en bevoegdheden als volgens deze 

statuten en overigens zoals door de bestuurstichting met inachtneming van de 

WMS en van deze statuten bij reglement vast te stellen. 

3. De raad van de gemeente Bronckhorst, verder ook aan te duiden als: de Gemeen-

teraad Bronckhorst, de raad van de gemeente Doesburg, verder ook aan te dui-

den als: de Gemeenteraad Doesburg, en de raad van de gemeente Doetinchem, 

verder ook aan te duiden als: de Gemeenteraad Doetinchem, verder gezamenlijk 

ook aan te duiden als: de Gemeenteraden, hebben de taken, rechten en bevoegd-

heden als volgens de WPO en als volgens deze statuten. Deze voormelde taken, 

rechten en bevoegdheden volgens de WPO betreffen met name het toezicht, zoals 

de Gemeenteraden dat elk voor zich op grond van de WPO uitoefenen, onder meer 

op de wijze als bedoeld in artikel 48 WPO, waartoe de Gemeenteraden, indien dat 

naar hun respectievelijke oordeel geboden is, de hen bij of krachtens de WPO toe-

gekende bevoegdheden uitoefenen. 

 Behoudens indien deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen oefenen de Gemeen-

teraden de hen volgens deze statuten toekomende bevoegdheden niet gezamenlijk 

uit, maar elk voor zich en mitsdien afzonderlijk. Daar waar de uitoefening van deze 

bevoegdheden door de Gemeenteraden de eensluidendheid van hun besluitvor-

ming veronderstelt, is dat in de statuten uitdrukkelijk bepaald. 

Artikel 5 – Bestuur 

1. De stichting wordt bestuurd door de bestuurstichting. 

2. De Gemeenteraden benoemen, schorsen en ontslaan de bestuurstichting, bij hun 

eensluidende besluitvorming. 

3. Tot bestuurstichting is slechts benoembaar een stichting, die: 

 a. in het kader van haar statutaire doelstelling gericht is op de ontwikkeling en 

educatie van kinderen en ter verwezenlijking daarvan - mede - ten doel heeft 

het voeren van bestuur over rechtspersonen die kindercentra in stand houden 

als bedoeld in de Wet kinderopvang, verder ook aan te duiden als: "de WKO", 

dan wel bevoegde gezagsorganen zijn in de zin van de WPO; en 
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 b. als organen een bestuur, een toezichthoudend orgaan en een gecombineerde 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, of althans een daaraan verge-

lijkbaar medezeggenschapsorgaan in de zin van de WKO en de WMS kennen; 

en 

 c. blijkens haar statuten voldoet aan de bepalingen omtrent scheiding van be-

stuur en toezicht als volgens de WPO als ware zij zelve een bevoegd gezags-

orgaan in de zin van die wetgeving, zulks ook in die zin dat deze bepalingen 

naar geest en strekking in die stichting en deze stichting hun loop kunnen heb-

ben; 

 een en ander ter beoordeling van de Gemeenteraden. 

4. Benoeming van de bestuurstichting heeft plaats op voordracht van Bestuurstichting 

IJsselgraaf-SpelenderWijs. Bestuurstichting IJsselgraaf-SpelenderWijs is bevoegd 

daartoe zichzelf voor te dragen. De door Bestuurstichting IJsselgraaf-Spelender-

Wijs gestelde voordracht is niet bindend. 

 Indien Bestuurstichting IJsselgraaf-SpelenderWijs niet binnen twee (2) maanden, 

nadat zij daarom schriftelijk door de Gemeenteraden, dan wel de meestgerede van 

hen, is verzocht, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde een voordracht heeft 

gesteld, zijn de Gemeenteraden bevoegd met inachtneming van het in lid 2 en lid 3 

bepaalde de bestuurstichting te benoemen zonder dat daarbij enige voordracht 

hoeft te worden betrokken, behoudens voorzover de wet anders bepaalt. 

5. Bestuurstichting IJsselgraaf-SpelenderWijs stelt de in het vorige lid bedoelde voor-

dracht na overleg met de GMR en wel in het bijzonder ook met de oudergeleding 

daarvan, zulks mede in verband met de rechten welke aan het bedoelde medezeg-

genschapsorgaan heeft ten aanzien van de benoeming van leden van het toezicht-

houdend orgaan in de bestuurstichting. 

6. De Gemeenteraden worden bij de voordracht door Bestuurstichting IJsselgraaf-

SpelenderWijs in kennis gesteld van de zienswijze van de GMR en wel in het bij-

zonder de oudergeleding daarvan. Ingeval Bestuurstichting IJsselgraaf-Spelender-

Wijs niet met inachtneming van het in lid 4 bepaalde een voordracht stelt, wordt de 

GMR en wel in het bijzonder de oudergeleding daarvan door de Gemeenteraden in 

de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van een voorgenomen 

bestuursbenoeming. 
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7. Ontslag van de bestuurstichting kan plaatsvinden indien deze in strijd met de statu-

ten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, haar taak verwaar-

loost of duurzaam niet naar behoren vervult, de stichting op onredelijke wijze heeft 

benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien zij haar 

functie duurzaam niet naar behoren vervult of verwaarloost, of indien sprake is van 

een ingrijpende wijziging van omstandigheden,  waardoor het voortduren van haar 

bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, dan wel wegens andere 

gewichtige redenen. 

8. Na defungeren van de bestuurstichting wordt zo spoedig mogelijk in de betreffende 

vacature voorzien. 

9. Bij belet of ontstentenis van de bestuurstichting kunnen de Gemeenteraden bij hun 

eensluidende besluitvorming een waarnemer aanwijzen. Op deze waarnemer is het 

in lid 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover de Ge-

meenteraden voor ten hoogste een periode van één jaar bij hun eensluidende be-

sluitvorming gemotiveerd anders besluiten. De waarnemer kan niet zijn iemand die 

in de drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming direct of indirect toezicht heeft uit-

geoefend op de bestuursvoering van de stichting. 

10. De bestuurstichting geniet voor haar activiteiten een door haar, de bestuurstichting, 

vast te stellen vergoeding; de door haar in functie gemaakte onkosten worden door 

de stichting vergoed. 

Artikel 6 – Taak en bevoegdheid van de bestuurstichting 

1.  Bij de vervulling van haar taak richt de bestuurstichting zich naar het belang van de 

stichting en de met haar verbonden organisatie. 

2.  De bestuurstichting is tot alle besluiten en handelingen bevoegd, voor zover deze 

niet bij de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen.  

Bij haar bestuur neemt de bestuurstichting in acht de begroting die zij jaarlijks met 

betrekking tot het betreffende boekjaar, met voorafgaande goedkeuring van de 

Raad van Toezicht, vaststelt. Binnen twee weken na vaststelling wordt de begroting 

dan ter kennisgeving verstrekt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. 

3. De bestuurstichting is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aan-

gaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich tot borg of hoofdelijk mede-

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling 
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voor een schuld van een ander verbindt, zulks alles onverminderd het bepaalde in 

de WPO. 

4. De raad van toezicht van de bestuurstichting is – als onderdeel van haar taak in de 

bestuurstichting als bestuurder van de stichting – belast met het houden van toe-

zicht specifiek voor wat betreft: 

 a. de naleving door de bestuurstichting van wettelijke verplichtingen, de code 

voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 lid 1 WPO en eventuele afwijkin-

gen van die code; 

 b. de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van financiële middelen; 

 terwijl de voormelde raad van toezicht voorts bevoegd is: 

 c. tot het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het strategisch 

meerjarenplan; 

 d. de accountant van de stichting aan te wijzen.  

 De raad van toezicht van de bestuurstichting pleegt voorts ten minste twee maal 

per jaar overleg met de GMR. 

 De raad van toezicht van de bestuurstichting legt verantwoording af over de uitvoe-

ring van zijn taken en bevoegdheden in het bestuursverslag. 

5. De bestuurstichting brengt jaarlijks aan de Gemeenteraden verslag uit over de 

werkzaamheden van de stichting, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschon-

ken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt 

openbaar gemaakt. 

6. De Gemeenteraden zijn, elk voor zich en voor zover het hen afzonderlijk betreft, in-

geval van ernstige taakverwaarlozing door de bestuurstichting of functioneren van 

de bestuurstichting in strijd met de WPO bevoegd zelf te voorzien in het bestuur 

van de door de stichting in stand gehouden scholen en, mits in zoverre bij hun 

eensluidende besluitvorming, zo nodig de stichting te ontbinden. 

7.  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurstichting kunnen nader 

worden geregeld in een bestuursreglement, dat wordt vastgesteld en gewijzigd 

door de bestuurstichting. 

Artikel 7 – Besluitvorming bestuurstichting 

1. Besluiten van de bestuurstichting worden schriftelijk vastgelegd. 
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2. Met betrekking tot de wijze van besluitvorming en de wijze van vastlegging daarvan 

kunnen door de bestuurstichting regels worden gesteld in een reglement. 

3. De bestuurstichting is bevoegd te besluiten, ook indien zij ter zake een direct of in-

direct persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting en de 

aan haar verbonden organisatie, zulks met dien verstande dat de overwegingen die 

aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd en het besluit de 

goedkeuring behoeft van de raad van toezicht van de bestuurstichting. 

4. Vergaderingen van de bestuurstichting zijn openbaar, behoudens voor zover de be-

stuurstichting anders besluit in verband met: 

 a. het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer; 

 b. het beschermen van de zakelijke en financiële belangen van de stichting en de 

aan haar verbonden organisatie of onderdelen daarvan; dan wel 

 c. het voorkomen van onredelijke bevoordeling of benadeling van de bij de be-

treffende besluitvorming betrokkenen. 

 Bij reglement stelt de bestuurstichting nadere regels met betrekking tot het al dan 

niet openbaar zijn van vergaderingen. Dit reglement kan onderdeel uitmaken van 

een door de bestuurstichting op grond van lid 2 vastgesteld reglement. 

Artikel 8 - Vertegenwoordiging 

1.  De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurstichting. 

2.  De bestuurstichting kan ook anderen bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegd-

heid toekennen. 

3.  Ook ingeval van enig tegenstrijdig belang tussen de stichting enerzijds en de be-

stuurstichting anderzijds, wordt de stichting op de in de vorige leden bedoelde wijze 

vertegenwoordigd, zulks onverminderd het in artikel 7 lid 3 bepaalde. 

Artikel 9 - Boekjaar, administratie en jaarstukken 

1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2.  De bestuurstichting is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voort-

vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en 

de daartoe behorende boeken bescheiden en andere gegevensdragers op zoda-

nige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting 

kunnen worden gekend. 
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3. De jaarrekening van de stichting, bestaande uit een balans en een staat van baten 

en lasten, waaraan toegevoegd een door de bestuurstichting opgemaakt bestuurs-

verslag, deze jaarstukken gezamenlijk in deze statuten ook aan te duiden als: "het 

jaarverslag", wordt door de bestuurstichting vastgesteld. 

 Met betrekking tot het ontwerp van het jaarverslag wordt voorts binnen vijf maan-

den na afloop van het betreffende boekjaar rapport uitgebracht door de door de 

raad van toezicht van de bestuurstichting op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 

4 aangewezen accountant. 

4. Vaststelling van het jaarverslag kan slechts plaatsvinden nadat de bestuurstichting 

kennis heeft kunnen nemen van het in het vorige lid bedoelde rapport van de al-

daar bedoelde accountant. 

5. Binnen twee weken na vaststelling wordt het jaarverslag door de stichting ter ken-

nisgeving verstrekt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. 

6. De bestuurstichting is verplicht de boeken, bescheiden en gegevensdragers gedu-

rende zeven jaren te bewaren. 

Artikel 10 - Statutenwijziging 

1. De bestuurstichting is, mits met voorafgaande goedkeuring van Bestuurstichting 

IJsselgraaf-SpelenderWijs en voorafgaande instemming van de Gemeenteraden, 

bevoegd deze statuten te wijzigen. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

3. De bestuurstichting, alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging 

door de bestuurstichting als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uit-

voering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen 

passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. 

4. De bestuurstichting is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede 

de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehou-

den door de Kamer van Koophandel. 

Artikel 11 - Juridische fusie en splitsing 

De bestuurstichting is, mits met voorafgaande goedkeuring van Bestuurstichting IJs-

selgraaf-SpelenderWijs en voorafgaande instemming van de Gemeenteraden, bevoegd 

te besluiten tot juridische fusie en splitsing. 

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening 
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1. De bestuurstichting is, mits met voorafgaande goedkeuring van Bestuurstichting 

IJsselgraaf-SpelenderWijs en voorafgaande instemming van de Gemeenteraden, 

bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. In het besluit tot ontbinding 

worden de vereffenaar of vereffenaars aangewezen. Het hiervoor bepaalde laat het 

in artikel 6 lid 6 bepaalde onverlet. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, 

moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". 

3. De vereffening geschiedt door de bestuurstichting, behoudens voor zover daartoe 

bij het ontbindingsbesluit een of meer andere personen tot vereffenaar of vereffe-

naars worden aangewezen. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 

De vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als 

de bestuurstichting, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taken als vereffe-

naar. 

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve 

van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Alge-

mene Wet inzake Rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling of van een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut be-

oogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, een en ander als bij het betreffende, 

in lid 1 bedoelde besluit tot ontbinding te bepalen. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de ver-

effenaar, tenzij bij het in lid 1 bedoelde besluit tot ontbinding een andere bewaarder 

is aangewezen. 

Artikel 13 - Slotbepaling 

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de bestuurstichting met in-

achtneming van de wet. 

Artikel 14 - Bijzondere bepaling 

1. Indien mocht blijken dat de organisatiestructuur, zoals deze voortvloeit uit artikel 5, 

zonder wijziging van haar aard en opzet niet is te verenigen met de WPO of daar-
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voor in de plaats tredende wet- en regelgeving, geldt, indien de Colleges van Bur-

gemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst, de gemeente Doesburg 

en de gemeente Doetinchem daartoe bij hun eensluidende besluitvorming om die 

reden besluiten, in afwijking in zoverre van het in de overige artikelen van deze sta-

tuten bepaalde, voor de stichting de organisatiestructuur zoals hierna als: "de Al-

ternatieve Organisatiestructuur" nader bepaald. 

2. Indien mocht blijken dat de organisatiestructuur, zoals deze voortvloeit uit artikel 5, 

ondanks de daaraan in meerdere opzichten verbonden waarde voor doelmatigheid, 

effectiviteit en verscheidenheid van het krachtens de WPO gegeven onderwijs, op 

zichzelf dan wel in zijn uitvoering duurzaam zonder wijziging van haar aard en op-

zet niet te verenigen is met de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente 

Bronckhorst, gemeente Doesburg en de gemeente Doetinchem ter zake van het 

primair onderwijs, geldt, indien de Gemeenteraden daartoe om die reden bij hun 

eensluidende besluitvorming gemotiveerd besluiten in afwijking van het in de ove-

rige artikelen van deze statuten bepaalde, voor de stichting de Alternatieve Organi-

satiestructuur, zoals hierna nader bepaald. 

3. De Alternatieve Organisatiestructuur zoals in de leden 1 en 2 bedoeld is de vol-

gende: 

 1. de stichting kent als orgaan een bestuur, waarvan de leden worden benoemd, 

geschorst en ontslagen door de hierna sub 2. bedoelde raad van toezicht, die 

ook het aantal leden van het bestuur vaststelt; 

 2. de stichting kent als orgaan een raad van toezicht, waarvan de leden worden 

benoemd, geschorst en ontslagen door de Gemeenteraden, die ook het aantal 

leden van de raad van toezicht vaststellen, een en ander bij hun eensluidende 

besluitvorming een en ander voorts in verband met en met inachtneming van 

de volgens de WPO alsdan geldende voorschiften, waaronder thans begrepen 

de voordrachtsrechten, althans invloedrechten van de alsdan met inachtne-

ming van de WMS ingestelde medezeggenschapsorganen; 

 3. de raad van toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de taakuitoefening 

door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht is 

bevoegd bijzondere door hem bepaalde bestuursbesluiten aan zijn vooraf-

gaande goedkeuring te onderwerpen, en is ten minste belast met: 
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  a.  het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toe-

passing, het strategisch meerjarenplan van de door de stichting in stand 

gehouden scholen; 

  b.  het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, 

zoals bijvoorbeeld verplichtingen welke bij of krachtens de WPO zijn ge-

steld; 

  c.  het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtma-

tige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van 

de WPO; 

   d.  het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad van 

toezicht naar aanleiding van de jaarrekening of daaraan vergelijkbare fi-

nanciële verantwoording van de stichting; en 

  e.  het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken 

en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in 

het jaarverslag; 

 4. op het bestuur is van overeenkomstige toepassing het in de overige artikelen 

van deze statuten bepaalde, behoudens voor zover dat niet met het in dit arti-

kel bepaalde te verenigen is; 

 5. de Gemeenteraden zijn, in verband met de hiervoor in dit artikel bedoelde, 

door de Colleges van Burgemeester en Wethouders, dan wel door de Ge-

meenteraden te nemen besluitvorming, bevoegd bij hun eensluidende besluit-

vorming de statuten van de stichting te wijzigen, teneinde daarin, in lijn met het 

hiervoor sub 1, 2, 3 en 4 bepaalde, nadere bepalingen op te nemen, dan wel 

deze nader op de alsdan geldende wet- en regelgeving, waaronder mede be-

grepen de WPO, te doen aansluiten. Deze bevoegdheid vervalt indien en zo-

dra daarvan eenmaal gebruik is gemaakt. 

SLOTVERKLARING 

De verschenen persoon verklaarde vervolgens dat met ingang van het van kracht wor-

den van deze statutenwijziging de bestuurstichting van de stichting is de stichting: Be-

stuurstichting IJsselgraaf-SpelenderWijs, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer nummer, Bestuurstichting IJsselgraaf-SpelenderWijs, voormeld. 

SLOT 



TRIP  Advocaten & Notarissen - 13 - 

51902195/KAB/rv 

conceptdatum: 20 oktober 2020 

 

Slotverklaring van de verschenen persoon 

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard: 

1. dat zij en de partijen bij de akte tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid 

hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van de akte; 

2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte; en 

3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van de akte. 

Slotverklaring van de notaris 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld. 

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke in-

houd van de akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de ver-

schenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen 

persoon gewezen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen voortvloeien 

uit de inhoud van de akte. 

De gedeelten van de akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door 

mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. 

Vervolgens is de akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de ver-

schenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. 

 


