GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016;
gelet op artikel 48, lid 7 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd,
Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel;
BESLUIT:
In te stemmen met de navolgende (derde) wijziging van de statuten van de stichting Openbaar
Onderwijs Groep (OOG):
1)
Algemene aanhef
In de algemene aanhef de naam van mevrouw Sandra Beuving, voorzitter van het college van bestuur,
op te nemen als schriftelijke gevolmachtigde van stichting Openbaar Onderwijsgroep en het adres van
voormelde stichting te wijzigen in Stadhuisplein 96, 5461 KS Veghel (postadres: postbus 4, 5460 AA
Veghel);
2)
Artikel 1 sub c van de statuten kom te luiden:
c.
DE SCHO(O)L(EN):
Gemeente Bernheze: Openbare basisschool De Bolderik;
Openbare basisschool Delta;
Gemeente Boekel:
Openbare basisschool Uilenspiegel;
Gemeente Landerd:
Openbare basisschool De Wizzert;
Gemeente Oss:
Openbare basisschool De Telescoop;
Openbare basisschool De Kleine Wereld;
Openbare basisschool Mettegeupel;
Openbare basisschool ’t Ravelijn;
Gemeente Sint Oedenrode: Openbare basisschool De Springplank;
Gemeente Uden:
Openbare basisschool De Leeuwerik;
Openbare basisschool De Meent;
Openbare basisschool De Cirkel;
Openbare basisschool Camelot;
Openbare basisschool De Brinck;
Gemeente Veghel:
Openbare basisschool Kompas;
Openbare basisschool De Ieme;
Openbare basisschool De Uilenbrink;
Openbare basisschool De Tuimelaar.
3)
Artikel 7 lid 3 van de statuten komt te luiden:
3.
De benoeming van een lid van het college van bestuur geschiedt aan de hand van een door de
raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden
waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen.
4)
Artikel 12 van de statuten komt te luiden:
De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en
handhaving van goed onderwijsbestuur. De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad) dient
daarbij als leidraad.
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5)
De aanhef van artikel 13 van de statuten komt te luiden:
Periodiek overleg met gemeenschappelijk orgaan
6)
Artikel 13 van de statuten komt te luiden:
De leden van het college van bestuur houden zich beschikbaar om periodiek te overleggen met HET
GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN.
7)
Artikel 14 lid 2 van de statuten komt te luiden:
2.
De leden van de raad van toezicht worden door HET GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN
benoemd. De benoeming geschiedt op voordracht van de raad van toezicht, met uitzondering van de
benoeming die geschiedt op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
8)
Artikel 15 lid 2 van de statuten komt te luiden:
2.
Een door HET GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN benoemd lid van de raad van toezicht kan op
voordracht van de raad van toezicht door HET GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN worden ontslagen. De
raad van toezicht kan tot zo een voordracht besluiten, indien het betrokken lid van de raad van toezicht
niet naar behoren functioneert dan wel in geval er sprake is van gedragingen waardoor de goede naam of
belangen van de stichting worden geschaad.
9)
Artikel 19 lid 4 van de statuten komt te luiden:
4.
De registeraccountant brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht
verslag uit betreffende zijn bevindingen.
10)
Artikel 20 lid 2 van de statuten komt te luiden:
2.
Het college van bestuur brengt jaarlijks aan HET GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN verslag uit
omtrent zijn werkzaamheden. Het college van bestuur besteedt daarbij in ieder geval met betrekking tot
de door de stichting in stand gehouden openbare scholen aandacht aan de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs. Dit verslag wordt openbaar gemaakt.
11)
Artikel 23 lid 1 van de statuten komt te luiden:
1.
Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de statuten te
wijzigen. Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft voorts de goedkeuring van de raad van
respectievelijk de gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.
12)
Artikel 24 lid 1 van de statuten komt te luiden:
1.
Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een besluit,
genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking tot een besluit tot statutenwijziging is
bepaald. Het besluit tot ontbinding behoeft voorts de goedkeuring van de raad van respectievelijk de
gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.
13)
Artikel 25 van de statuten kom te luiden:
HET GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN, alsmede de raad van respectievelijk de gemeente Bernheze,
Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel, ieder voor zover op basis van artikel 3 van de
gemeenschappelijke regeling Openbaar Onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, St.
Oedenrode, Uden en Veghel hun bevoegdheden reiken, zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door
het college van bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de
door de stichting in stand gehouden openbare scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 13 oktober 2016
de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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