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1. Voorstel 

• Statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege goed te keuren. 

 

2. Inleiding 

12 februari 2020 hebben we van de Raad van Toezicht van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege het 

verzoek ontvangen om in te stemmen met de wijziging van haar statuten. Hierover is echter geen 

formeel besluit genomen. Kort daarna kregen we te maken met de coronacrisis waardoor de 

prioriteiten verschoven naar andere werkzaamheden onder meer de noodvang in verband met de 

scholensluiting. Hierdoor is dit verzoek blijven liggen en niet ter besluitvorming aan uw raad 

voorgelegd. Met dit voorstel willen we dit met terugwerkende kracht alsnog formeel afhandelen.  

3. Publiekssamenvatting 

De statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege zijn op een paar punten aangepast. Aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing goed te keuren. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Extern toezicht conform de statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobscollege en artikel 42 van de 

wet voortgezet onderwijs.  

 

5. Beoogd effect 

De statuten zijn passend en sluiten aan bij de huidige situatie van de Stichting. 

 

6. Historische context 

Het dr. Aletta Jacobs College is met ingang van 1 augustus 2010 verzelfstandigd. Vanaf dat moment 

is het dr. Aletta Jacobs College een Stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. In de 
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huidige statuten is vermeld dat de raad een wijziging moet goedkeuren.  

7. Argumenten 

Formeel moet de raad een wijziging van de statuten goedkeuren.  Het betreft een beperkt aantal 

marginale wijzigingen die in de brief nader zijn toegelicht:  

• De raad van toezicht heeft het aantal leden aangepast naar minimaal vijf leden en maximaal 

zeven leden in plaats van structureel zeven leden omdat het huidige aantal leden in verhouding 

met de grootte van de school en het bestuur/directie een ruim aantal is. 

• De term centrale ouderraad is gewijzigd naar ouderraad omdat er geen sprake meer is van 

meerdere ouderraden.  

• De voordacht van leden is aangepast omdat het minimumaantal leden van de RvT is gewijzigd. 

• Het managementstatuut is vervangen door een directiestatuut, deze term is in de statuten 

aangepast.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Geen. 

 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

10. Communicatie 

De wordt na besluitvorming over uw besluit geïnformeerd.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie.  
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Bijlage: 

1 Goedkeuringsverzoek Stichting dr. Aletta Jacobscollege met wijziging Statuten.  

2 Concept raadsbesluit  
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