Raadsplein besluitvormend
Datum 1

oktober 2018

onderwerp
Statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand
portefeuillehouder Klaas Sloots
informant

Dijk, Erna van (2110)

medeopstellers
afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

bijlagen

Voorstel: Beslisnota Statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand
Bijlage: Verklaring van goedkeuring

Voorgesteld besluit raad
1. Goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van zorgspectrum Het Zand
om bij de statutenwijziging de eerste volzin van artikel 13, lid 5 van de statuten te
laten vervallen.
2. Deze goedkeuring middels een door de voorzitter en de griffier van de raad
ondertekende verklaring te verlenen

Voorstel
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3

voorstel

Beslisnota voor de raad
Datum

20 augustus 2018

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand
1.1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

K. Sloots
Erna van Dijk
Maatschappelijke Ontwikkeling
(038) 498 2110
GR.van.Dijk@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

Maak een keuze
Nee

Bijlagen

Verklaring van goedkeuring

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. Goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van zorgspectrum Het Zand om bij de
statutenwijziging de eerste volzin van artikel 13, lid 5 van de statuten te laten vervallen.
2. Deze goedkeuring middels een door de voorzitter en de griffier van de raad ondertekende
verklaring te verlenen
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voorstel

Datum

20 augustus 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In het verleden had de gemeente een financieel belang bij Zorgspectrum Het Zand. Dit belang is niet
meer aanwezig. Reden voor de Raad van Bestuur van het Zand om te vragen aan de gemeenteraad
om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit om bij statutenwijziging van een bepaald
artikel geen goedkeuring van de gemeenteraad meer te hoeven vragen.
Beoogd effect
Door het invullen van bijgaande verklaring wordt goedkeuring verleend aan deze statutenwijziging
waarmee een einde komt aan een oud artikel in de huidige statuten van het Zand dat bepaald dat voor
een wijziging in artikel 3 geldt dat goedkeuring nodig is van de gemeenteraden van Wijhe en Zwolle.
Artikel 3 luidt:
“De stichting is werkzaam op algemene grondslag en verleent haar zorg aan cliënten van alle
gezindten en elke gezindheid; de stichting maakt onder meer bij het aantrekken van personeel geen
onderscheid naar nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, ras of seksuele geaardheid.”
Die goedkeuring werd bepaald in artikel 13, lid 5:
“Een besluit tot wijziging van artikel 3 en van deze volzin is bovendien onderworpen aan de
voorafgaande goedkeuring van de Raden van de gemeenten Wijhe en Zwolle”
Argumenten
Zorgspectrum Het Zand vraagt de gemeente deze verklaring van goedkeuring te ondertekenen omdat
zij de statuten willen actualiseren en in overeenstemming willen brengen met de huidige wet en
regelgeving en de Governancecode Zorg 2017.
Omdat er geen financieel belang van de gemeente meer is bij Zorgspectrum Het Zand, is de noodzaak
van de bepaling in artikel 13, lid 5 niet meer aanwezig en kan dus geschrapt.
Risico’s
nvt
Financiën
nvt
Communicatie
nvt
Vervolg
nvt
Openbaarheid
Is in principe openbaar
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
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voorstel

Datum

20 augustus 2018

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang

2018

Kenmerk

48427

Onderwerp

Statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-09-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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