
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 mei 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Commissie Algemeen 28 mei 2013: Stichting OPO HvT Wijziging 
statuten (invoering Raad van toezicht-model) 

Besluitvorming begroting 2013/jaarrekening 2012 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Algemeen d.d. 28 mei 2013 wordt het voorstel behandeld om in te stemmen 

met de wijziging van de statuten van de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente 

(OPO HvT). Dit betekent dat het schoolbestuur het Raad van toezicht-model invoert. Dit 

onderwerp is geagendeerd onder punt 13. 

Indien uw raad instemt met de wijzigingen van de statuten betekent dit dat uw raad niet meer 

de begroting goedkeurt c.q. met de jaarrekening instemt.  

De ingangsdatum van de wijziging van de statuten is 1 juli 2013. In dat kader ontvangt u voor 

de laatste keer de stukken ter instemming op 3 september 2013 in de commissie Algemeen.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Wij hebben op 27 maart 2013 de begroting voor het jaar 2013 van het schoolbestuur OPO HvT 

ontvangen.  

Daarnaast ontvangen wij naar verwachting eind juni 2013 de jaarrekening 2012. De begroting 

2013 en de jaarrekening 2012 worden in overleg met en door het huidige schoolbestuur, op 

basis van de huidige statuten, vastgesteld en aan u voorgelegd. 

Wij zullen de begroting 2013 (en rekening 2012) van de stichting OPO HvT op 3 september 

2013 aan de commissie Algemeen (d.d. 3 september 2013) ter instemming voorleggen. 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

3. Conclusie 

De besluitvorming rond de wijziging van de statuten van het schoolbestuur OPO HvT 

(invoering Raad van toezicht-model) kan plaatsvinden overeenkomstig de voorliggende 

voorstellen onder agendapunt 13 van de vergadering 28 mei 2013. 

Voor wat betreft de begroting 2013 en de jaarrekening 2012 vindt, uitgaande dat uw raad 

instemt met de wijziging, voor de laatste keer overeenkomstig de gemaakte afspraken  

met het schoolbestuur van de stichting OPO HvT, besluitvorming plaats op basis van de 

‘huidige’ statuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


