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Aan de Raad
Voorstel
Goedkeuring te verlenen voor het wijzigen van de statuten van Stichting Scholengroep Veluwezoom
overeenkomstig het concept d.d. 15 december 2017
Inleiding
De Dorpsschool Rozendaal maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Veluwezoom.
De overige scholen die zijn aangesloten bij deze Scholengroep zijn alle gevestigd in de gemeente
Rheden.
Voor de Stichting Scholengroep Veluwezoom zijn statuten vastgesteld die thans gewijzigd dienen te
worden. Voordat de wijziging van de statuten kan plaatsvinden is volgens de statuten goedkeuring
van de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal vereist.
De goedkeuring is vereist omdat u verantwoordelijk bent voor het openbaar onderwijs op het
grondgebied van Rozendaal.
De Raad van Toezicht van de Stichting Veluwezoom heeft op 20 december 2017 de akte van
statutenwijziging goedgekeurd.

Argumenten
Sinds 2011 werkt de scholengroep met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In deze
opzet komt geen wijziging. De wijziging van de statuten is gewenst in verband met gewijzigde
wetgeving, met name de Wet op het Primair onderwijs.
In de huidige statuten staat dat zowel de Raad van Toezicht als de gemeenteraad de begroting en
jaarrekening moet goedkeuren. Dat is niet in lijn met artikel 48 lid 12 van de Wet op het Primair
onderwijs en leidt tot dubbeling en onnodige bureaucratie. De bestuurlijke inrichting is daarmee ook
niet efficiënt: het proces om te komen tot het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening duurt
langer dan wettelijk noodzakelijk.
Naast het feit dat de rol van de Raad van Toezicht in overeenstemming is gebracht met de landelijke
wetgeving zijn enkele kleine administratieve wijzigingen en verduidelijkingen in de statuten
aangebracht.
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De akte van wijziging van de statuten is bijgevoegd.
De statuten kennen algemene bepalingen in de artikelen 1 t/m 6.
Bepalingen over het College van Bestuur zijn opgenomen inde artikelen 7 t/m 11
Bepalingen over de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de artikelen 12 t/m 15.
De overige artikelen gaan over de jaarstukken, statutenwijziging, ontbinding van de stichting en de
bevoegdheid van de gemeenteraden vanuit de wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het
openbaar onderwijs.
De huidige statuten, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 mei 2011 zijn in het raadsdossier ter inzage
gelegd.
Rol van de gemeenteraad
De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting worden na een zorgvuldige selectieprocedure en
op voordracht van een benoemingscommissie volgens de statuten benoemd door de gemeenteraden
van Rheden en Rozendaal. Bij besluit van 12 maart 2012 heeft uw raad dit gemandateerd aan ons
college.
De gemeenteraad bepaalt niet hoe de school bestuurd moet worden. Dat is de taak van het
schoolbestuur. De taken van de gemeenteraad beperken zich daarom wettelijk (artikel 48 van de
Wpo) tot die onderdelen die nodig zijn om de continuïteit te kunnen waarborgen en het specifieke
karakter van het openbaar onderwijs te kunnen handhaven. Daarnaast is de gemeenteraad wettelijk
bevoegd om bij ernstige taakverwaarlozing van het College van Bestuur of bij functioneren in strijd
met de wettelijke bepalingen zelf te voorzien in het bestuur van de openbare scholen zo nodig de
stichting te ontbinden. Uiteraard zal dit in het geval van de Stichting Scholengroep Veluwezoom niet
anders kunnen plaatsvinden dan in nauwe samenspraak met de gemeente Rheden.
In de statuten is bepaald dat de vastgestelde jaarstukken (waaronder het jaarverslag) ter informatie
aan uw raad worden toegestuurd. Daarmee blijft de betrokkenheid en invloed van de gemeente
gewaarborgd.
Rol van de Inspectie van het onderwijs
De gemeentelijke toezichtstaak is niet gericht op de kwaliteit van het onderwijs of het doelmatig en
rechtmatig inzetten van de middelen. Daar ligt een rol voor de Inspectie van het onderwijs. De
Inspectie richt zich bij haar financiële toezicht met name op de naleving van wet- en regelgeving. Op
basis van het jaarverslag kijkt de Inspectie of het bestuur de middelen efficiënt en doelmatig inzet en
op tijd anticipeert op veranderingen, zodat financiële risico’s kunnen worden voorkomen. Wanneer
uw raad ten aanzien van dergelijke aangelegenheden risico’s ziet kunt u de Inspectie van het
Onderwijs inschakelen.
Financiële gevolgen
Het besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten heeft geen financiële gevolgen
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