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Wijziging statuten van stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (stichting OVO)

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de stichting Openbaar Verenigd Onderwijs 
(stichting OVO).

Inhoud
Inleiding
De stichting Openbaar Verenigd Onderwijs (OVO) biedt openbaar onderwijs in de gemeenten 
Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. In onze gemeente biedt de stichting openbaar onderwijs aan 
op twee basisscholen, de Merwedeschool en De Driemaster.

De stichting is voornemens om in Gorinchem naast het Fortes Lyceum een sporthal te bouwen. De 
gemeente Gorinchem, de stichting OVO zijn vergevorderd in de voorbereidingsfase van de 
nieuwbouw. De definitieve ontwerpen zijn gereed en na aanbesteding blijkt extra geld nodig om de 
begroting sluitend te maken. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op de BOSA-subsidieregeling. 
Deze regeling dient ter stimulering voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties. De voorwaarde 
om hiervoor in aanmerking te komen is dat de subsidie-aanvrager een SBI-code in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel heeft die voldoet.

Om de noodzakelijke SBI-code te verkrijgen is een statutenwijziging nodig, welke de stichting dient 
voor te leggen aan haar Raad van Toezicht en aan de raden van de gemeenten waarbinnen de 
stichting een of meer openbare scholen in stand houdt.

De benodigde SBI-code is een extra code die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van 
accommodaties aan amateursport (het aanbieden van openbaar onderwijs is en blijft de kernactiviteit 
van OVO).

  De stichting stelt voor binnen artikel 3 - doel, middelen en grondslag - het volgende artikel 
aan de statuten toe te voegen:als artikel 3, lid e:
 het beschikbaar stellen van de door de stichting geëxploiteerde sporthal aan 
amateurverenigingen en amateursportverenigingen 
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 Tevens wordt voorgesteld een dubbele verwijzing te schrappen in artikel 11 - Raad van 
toezicht: samenstelling en benoeming - aangaande de benoeming van de voorzitter van de 
Raad van Toezicht hetgeen de tegenstrijdigheid opheft binnen dit artikel (administratieve 
aanpassing)

 De Raad van Toezicht heeft op 11 augustus 2020 goedkeuring verleend aan de statutenwijziging, 
gevraagd wordt om instemming van de gemeenteraad

Beoogd effect
De BOSA-subsidie ondersteunt in ruim 20% van de totale begroting. Hierdoor kan het definitieve 
ontwerp van de sporthal in Gorinchem uiteindelijk gerealiseerd worden.

Argumenten
1.1 De bevoegdheid om de statutenwijziging te bekrachtigen ligt bij de raad en daarom moet er een 
raadsvoorstel komen. 

2.1 Middels wijziging van de statuten kan de stichting subsidie verkrijgen ten behoeve van de 
realisatie en exploitatie van sportaccommodaties. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen is 
noodzakelijk dat de stichting een SBI-code in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
toevoegt die voldoet. Voor de aanvraag van de SBI-code is een statutenwijziging nodig

2.2 De gewijzigde statuten leiden in de toekomst tot snellere besluitvorming bij de ontwikkeling van 
nieuwe sportfaciliteiten; niet nogmaals hoeft een statutenwijziging aan de gemeenteraden te worden 
voorgelegd.

2.3 Wijziging van de statuten heeft een positieve invloed op het onderwijs van de stichting OVO. Goed 
(sport)onderwijs aanbieden is een van de pijlers van stichting OVO. Op dit moment alleen van 
toepassing voor Gorinchem en misschien in de toekomst ook voor Hardinxveld-Giessendam.

2.4 Wijziging brengt geen risico's mee voor aansprakelijkheid, verzekeringen of andere 
veiligheidsissues. Dit werd uitgezocht door juristen van Gorinchem.

2.5 De Raad van Toezicht stichting OVO heeft op 11 augustus 2020 goedkeuring verleend aan de 
wijziging van de statuten. Het is noodzakelijk is noodzakelijk dat de Raad van Toezicht goedkeuring 
geeft alvorens besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Kanttekeningen
niet van toepassing

Financiële informatie
niet van toepassing

Communicatie
Stichting OVO wordt schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit

Vervolg
Raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad

Na instemming door de beide gemeenteraden van Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem kunnen de 
wijzigingen van de statuten stichting OVO worden doorgevoerd.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Bestuursmemo OVO -  wijziging statuten - HG.pdf 
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2. ArkelStad - Stichting OVO, statutenwijziging concept  2020-07-22.pdf 


