
  Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De statuten van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) waren enigszins 
gedateerd en ook de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) maakte het voor het 
College van Bestuur wenselijk deze nu aan te passen. Dat is gedaan in nauwe samenwerking met 
een notariskantoor dat veel ervaring heeft met het onderwijs. 
 
Beoogd effect 
Toekomstbestendige statuten; actueel waarin ook de WBTR verwerkt is.  
 
Argumenten 
1.1. Verantwoordelijkheden gemeente 
Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of 
levensbeschouwing. In artikel 23 van de Grondwet is opgenomen dat van overheidswege voldoende 
openbaar algemeen vormend onderwijs wordt gegeven in openbare scholen. Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Roosendaal verzorgt het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente 
Roosendaal vanuit het Jan Tinbergen College. De wijziging van de statuten heeft geen gevolgen voor 
de verantwoordelijkheden van de gemeente als het gaat om de instandhouding van openbaar 
onderwijs in de gemeente Roosendaal. De bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente als het 
gaat om openbaar onderwijs zoals vastgelegd in de oude statuten, komen ook weer terug in de 
nieuwe statuten. Dit is dus niet veranderd.  
 
1.2. Actuele statuten 
Door aanpassing van de statuten zijn deze weer actueel en voldoen ze aan de nieuwe Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen (WTBR). De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 
aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen 
en stichtingen schaden. 
 
2.1 Het voorstel voldoet aan de wet 
Conform artikel 3.11 lid 4 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 behoeft wijziging van de statuten 
instemming van de gemeenteraad.  
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen verbonden aan dit voorstel.  
 
Financiën 
De aanpassing van de statuten heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Roosendaal. 
 
Communicatie/vervolg 
Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt het bestuur van Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendaal per brief geïnformeerd. 
 
Bijlagen 
1. Concept-statuten 
 


