18bb10497
Tweede voortgangsrapportage 2018, het Jaarplan 2019, de begroting 2019-2022 en
Strategisch beleid 2019-2021‘ alsmede een statutenwijziging van de Stichting BOOR
en een herziening van het toezichtkader gemeente Rotterdam en Stichting BOOR

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018 (18bb9614);

gezien het advies dd 12 december 2018 van de commissie ZOCS op basis van het voorstel
dd. 28 november 2018 van de subcommissie BOOR;
gelet op:
Art 10 lid 1 van statuten van stichting BOOR, op 29 november 2012 vastgesteld door de
gemeenteraad. Aan de voorafgaande goedkeuring van de gemeente en van het algemeen
bestuur zijn onden/vorpen de besluiten van het college van bestuur omtrent: e. het aangaan
van geldleningen van een miljoen euro (EUR 1.000.000) of tot een door de gemeente te
bepalen en schriftelijk aan het college van bestuur en algemeen bestuur op te geven hoger
bedrag, doch daaronder niet begrepen het trekken van gelden onder een eerder

goedgekeurde faciliteit; Lees in plaats van de gemeente (lid 10.1 en lid 10.1 e): de
gemeenteraad, conform Bijlage 1 van de statuten;
Art. 13 lid 1 van de hiervoor genoemden statuten. Het college van bestuur van stichting
BOOR stelt minstens één (1) maal per vijf (5) jaar voor een door het algemeen bestuur vast
te stellen tijdstip een strategisch beleidsplan op betreffende een periode van vijf (5) jaar. Het
strategisch beleidsplan wordt vastgesteld door hetbestuur, met de stem véér van ten minste
een meerderheid van de leden van het algemeen bestuur, en vervolgens ter goedkeuring

voorgelegd aan de Raad;
Art. 13 lid 2 van de hiervoor genoemde statuten. De gemeente Rotterdam en stichting
BOOR stellen met inachtneming van door de gemeente te geven algemene aanwijzingen

omtrent reikwijdte, inhoud en vormgeving een toezichtkader op waarin het toezicht door en
de (uitoefening van) bevoegdheden van de gemeente nader wordt uitgewerkt;

Art. 20 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten. Stichting BOOR levert de gemeenteraad,
in verband met de uitoefening van haartaken, periodiek een bestuursrapportage. in deze
rapportage is een aantal kengetallen opgenomen dat informatie geeft over onder meer de

financiéle situatie van het schoolbestuur. De bestuursrapportage wordt voorgelegd met het
doel deze te bespreken;
Art. 21 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten. Stichting BOOR maakt jaarlijks véér één (1)
november een begroting voor het komende kalenderjaar op. Onderdeel van de begroting

'zijn, naast de gebruikelijke financiéle gegevens, tevens de voorgenomen activiteiten met een
toelichting daarop en de wijze waarop de kwaliteit van het openbaar onderwijs wordt
bevorderd. Conform lid 2 van dit artikel wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan
de Raad. De Raad kan zijn goedkeuring slechts onthouden wegens strijd met het vigerende
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strategisch beleidsplan, strijd met het recht, strijd met de begroting van de gemeente (voor
zover de begroting van de stichting die begroting raakt) of strijd met het aigemeen belang.

Art. 23 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten. Het bestuur is bevoegd de statuten te

wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging kan siechts worden genomen met twee derde (2/3)
van de stemmen en een dergelijk besluit behoeft goedkeuring van de Raad;

In hoofdlijnen komt het wijzigingsvoorstel voor de statuten op het volgende neer:
Toevoeging van de artikelen 3.5, 3.6 en 3.7 waarin de voorschriften van de
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 verankerd zijn.

Aanpassing van artikel 5.6 in verband met de gewijzigde wetgeving inzake de
bevoegdheden van
Aanpassing van de
beiastingdienst.
Aanpassing van de
bij vaststelling door

een stichting en de Raad bij het sluiten van een openbare school.
formulering van artikel 25.3, deze tekst is aangedragen door de
slotbepaling, zodat het wijzigen van het toezichtkader geschiedt
Raad en stichting BOOR;

besluit:

kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage (na 8 maanden) 2018 van de
stichting Bestuur Openbaar Ondenlvijs Rotterdam (BOOR);

het Strategisch Be/eid 2019-2021. Aangescherpte koers ‘Leer/ingen van nu, burgers
van morgen’ van BOOR goed te keuren;

Kwa/iteit en kansen voorieder kind. Jaarplan 2019 en de begroting 2019 -2022 van
BOOR goed te keuren;
het voornemen van het bestuur van BOOR om te gaan schatkistbankieren, inclusief
de bijbehorende standaardfaciliteiten vanuit het ministerie, waardoor de

kredietfaciliteit voor BOOR tot circa € 25 mln. (10% van de omzet) wordt verhoogd
en gegeven dat stichting BOOR statutair verplicht is voor leningen vanaf € 1 mln.
voorafgaand goedkeuring van de gemeenteraad nodig is, goed te keuren;

de voorgestelde statutenwijzigingen van Stichting BOOR gewijzigd goed te keuren,
die zin, dat:
a. artikel 5.6 wordt geschrapt, omdat de rol van de gemeenteraad bij de opheffing
en instandhouding van openbare scholen en nevenvestigingen in een formele wet
is geregeld (Wet Primair Ondenivijs art. 159, lid 2);
b. de slotbepaling van de statuten wordt geschrapt en vervangen door: “Bij de

onderhavige statutenwijziging wordt door bestuur en Raad vastgesteld het
toezichtkader voor de gemeente en de stichting”, waardoor toezichtkader en
statuten niet langer één geheel vormen en bij wijziging van het toezichtkader
geen notariéle acte nodig is.
In de volgende herziening van de statuten de term gemeente wanneer die in de

statuten in verband met goedkeuring wordt genoemd, nader te expliciteren in
gemeenteraad of B & W, waarmee de bijlage waarin deze explicitering is
opgenomen, kan komen te vervallen.
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7.

voorgestelde herziening van het toezichtkader stichting BOOR en gemeente
Rotterdam goed te keuren.

Aldugﬂéstgest d in de openbare vergadering van 20 december 2018;,_3_
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