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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Statutenwijziging OZHW en ANBI-status

College van burgemeester 
en wethouders 
8 januari 2019

Zaaknummer
40687
 

Portefeuillehouder
Cora van Vliet

Commissie Samen wonen 
7 februari 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.hoekman@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad
21 februari 2019

Geadviseerd besluit
1.  In te stemmen met de wijziging van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse 
Waarde voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs conform haar verzoek van 16 november 2018.

2.  De brief aan de stichting vast te stellen en te versturen. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het bestuur van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs (OZHW) wil graag de ANBI-status verwerven. ANBI staat voor "Algemeen Nut 
Beogende Instelling". Met deze status kunnen particulieren en bedrijven donaties aan OZHW doen die 
aftrekbaar zijn van de belasting. OZHW heeft een donatie van een partij toegezegd gekregen voor één 
van haar scholen onder de voorwaarde dat zij de ANBI-status heeft. De ANBI-status kan alleen 
worden verkregen als uit de statuten van een rechtspersoon blijkt dat bij opheffing ervan een batig 
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een rechtspersoon met ANBI-status en die een 
gelijksoortige doelstelling heeft.

Beoogd effect
Met het raadsbesluit kan OZHW haar statuten aanpassen, de ANBI-status verwerven en donaties 
ontvangen.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Met de instemming van de raad kan OZHW haar statuten aanpassen en de ANBI-status 
verwerven.

2.1 OZHW dient de gegeven instemming te kunnen aantonen bij het opmaken van de notariële akte 
tot wijziging van de statuten.

Overleg gevoerd met
College van bestuur van OZHW.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Na overname van dit voorstel wordt OZHW met een brief van de raad over het raadsbesluit 
geïnformeerd.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Aan het besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden.

Juridische zaken
Van toepassing is de Wet op het primair onderwijs, artikel 48, lid 7.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,
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dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verzoek aan de raad om instemming met de voorgenomen statutenwijziging
2. Tekst van de statutenwijziging
3. Antwoordbrief raad met instemming statutenwijziging
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
21 februari 2019

Zaaknummer:
40687

Onderwerp:
Statutenwijziging OZHW en ANBI-
status Commissie Samen Wonen

7 februari 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk;

Gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 8 januari 2019;

Gelet op 

Wet op het primair onderwijs, artikel 48, lid 7.

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse 
Waarde voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs conform haar verzoek van 16 november 2018.

2. De brief aan de stichting vast te stellen en te versturen. 

 


