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Aan:   Gemeenteraad Hardinxveld-

Giessendam 

Onderwerp: Wijziging statuten 

Van:  Bestuur Status:  Ter instemming 

Datum: 

 
 

4 augustus 2020 Opsteller:  Bert-Jan Kollmer, bestuur 

Vooraf  

A. Het gezamenlijke besluit van OVO en de gemeente Gorinchem om de sporthal te bouwen naast Fortes 
Lyceum is nog niet genomen. Dat besluit hangt af van een aantal noodzakelijke voorwaarden waar 
afzonderlijk naar gekeken wordt. Hieronder valt ook het aanvragen van een BOSA subsidie. De voor het 
aanvragen van de subsidie benodigde wijziging van de statuten dient eerst ter instemming voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Dit is het deel (A.) van de 
voorgestelde statutenwijziging, waar graag in ieder geval instemming voor moet worden verleend om de 
bouw van de sporthal niet onnodig te vertragen  

 
B. Tevens is de raad bij het wederom bestuderen van de statuten opgevallen dat de benoeming van de 

voorzitter dubbelzinnig is vermeld. We stellen voor dit meteen te corrigeren. Dit deel (B.) is niet wezenlijk 
voor A. en als de gemeenteraad hier geen begrip voor heeft is er niets aan de hand. Met instemming 
voor A. en B. hebben we de statuten volledig geactualiseerd. Met alleen instemming voor A. kan OVO 
voort met de bouw van de sporthal.  

 

Toelichting 

Ad A. 
Het door OVO en de gemeente Gorinchem beschikbaar gestelde bouwbudget van € 2.330.000 voor de 
nieuwe sporthal bij Fortes Lyceum blijkt na aanbesteding (constructie) en opvragen offertes (elektra, 
werktuigbouwkunde, inrichting) niet toereikend. Om de bouw mogelijk te maken is extra geld nodig.  
 
Per 1 januari 2019 is de BOSA subsidieregeling in werking getreden. Onder deze subsidieregeling is het 
mogelijk om 20% van de bouwkosten vergoed te krijgen (en nog eens 10% voor alle 
duurzaamheidsmaatregelen). De enige voorwaarde hiervoor is dat de subsidie aanvrager een SBI-code in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft die betrekking heeft op amateursport of 
accommodaties ter beschikking stelt aan amateursport. 
 
Om deze SBI code te krijgen, is een statutenwijziging nodig. Wij stellen voor om het volgende artikel aan de 
statuten toe te voegen (als artikel 3 lid 3e): 
 

Het beschikbaar stellen van de door de stichting geëxploiteerde sporthal aan amateurverenigingen 
en amateursportverenigingen. 

 
Met de notaris en de Kamer van Koophandel is afgestemd dat o.b.v. dit toe te voegen artikel de benodigde 
SBI-code kan worden verkregen. 
 
Volgens artikel 8 en artikel 21 van de statuten moeten de beide gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-
Giessendam met een statutenwijziging instemmen. Verder heeft de medezeggenschapsraad van het 
Merewade College adviesrecht op elke belangrijke verbouwing van de school (WMS art. 11 lid n). 
 
Ad B.  
Wij stellen de gemeenteraad voor ook in te stemmen met het schrappen van artikel 11, lid 8. Artikel 11, lid 8 
luidt: ‘De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd’. Artikel 11, lid 9 (in de nieuwe versie 
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lid 8) bepaalt namelijk dat de rvt uit zijn midden een voorzitter kiest, die kan dan dus niet al in functie 
benoemd zijn.  
 

Voorstel  

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam stemt in met de voorgelegde wijziging van de statuten, A. 
én B. of alleen A., om de bouw van de sporthal bij het Fortes Lyceum mogelijk te maken en gaat over tot de 
orde van de dag.  
 

 
 
Bijlage 

• Tekst statutenwijziging 


