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Voorgesteld besluit
goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijzigingen van het Johan de Witt-
gymnasium

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
De gemeenteraad vervult een wettelijke toezichtstaak op het openbaar onderwijs. De 
raadscommissie CTOO (Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs) voert deze taak uit 
namens de raad. In Dordrecht is het Johan de Witt-gymnasium (JdW) een van de drie 
schoolbesturen die vallen onder dit toezicht op het openbaar onderwijs. CTOO adviseert de 
gemeenteraad voorgestelde statutenwijzigingen van het JdW ongewijzigd goed te keuren.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De huidige statuten van het JdW worden door voorgestelde wijzigingen geactualiseerd zoals vereist 
in Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en Code Goed Bestuur VO.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Er zijn geen kanttekeningen en/ of risico's aan dit voorstel verbonden.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Bestuur van het JdW heeft samen met de voltallige Raad van Toezicht en De Ruiter Mos Netwerk 
Notarissen voorgestelde statutenwijzigingen voorbereid en per email doorgestuurd aan de CTOO 
(d.d. 31 oktober 2022).

Ambtelijk is door Mart de Koning (Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs) positief advies gegeven op 
bijgaande statutenwijziging.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsvoorstel Vaststellen geactualiseerde werkwijze CTOO

Hoe wordt dit betaald?
Er zijn geen kosten voor de gemeente aan dit raadsvoorstel verbonden.

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT

https://www.vo-raad.nl/nieuws/gevolgen-nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vo-raad.nl%2Fonderwerpen%2Fgoed-bestuur%2Fpraktijk-ondersteuning&data=05%7C01%7Cdgh.van.poppel%40dordrecht.nl%7Cee7bd957731f44829a9008dac71b676a%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638041217905251415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LwPGAyqkrYS8WiaSKGa5e62LDRqpHRl6DZVbUYGV5u8%3D&reserved=0
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2020/22-september/14:00/Vaststellen-actualisatie-werkdocument-CTOO
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de Commissie Toezicht op Openbaar Onderwijs (CTOO)

b e s l u i t :

goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijzigingen van het Johan de Witt-
gymnasium

Aldus besloten in de vergadering van


