
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 38869
Datum vergadering: 28 mei 2019
Datum voorstel: 16 april 2019
Nummer: 10 A 
Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Consent in verband met leeftijdsgrens

Voorgesteld raadsbesluit
Instemmen met de door het College van Bestuur van Stichting Consent voorgestelde statutenwijzigingen 
waarbij de maximale leeftijdsbepaling voor de leden van de Raad van Toezicht geschrapt wordt.

Samenvatting van het voorstel
In de statuten van de Stichting Consent is een bepaling opgenomen dat leden van de Raad van Toezicht van 
de stichting niet ouder dan 71 jaar mogen zijn. Het bestuur van de stichting is van mening dat zo'n 
leeftijdsbepaling in de huidige tijd niet meer passend is. Voor een statutenwijziging is de instemming van de 
gemeenteraden van Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser noodzakelijk.

Aanleiding voor dit voorstel
Op grond van artikel 14, lid 1 van de statuten van Stichting Consent is het College van Bestuur van de 
Stichting bevoegd om de statuten te wijzigen. Hiervoor is wel goedkeuring van de betrokken gemeenteraden 
noodzakelijk. In de huidige statuten is een bepaling opgenomen dat leden van de Raad van Toezicht van de 
stichting niet ouder dan 71 jaar mogen zijn. Het College van Bestuur is van mening dat deze leeftijdsbepaling 
niet langer passend is en stelt voor deze bepaling te schrappen. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Gewijzigde statuten van de Stichting Consent waarbij de leeftijdsgrens van 71 jaar voor leden van de Raad 
van Toezicht is geschrapt.

Argumentatie
Het wijzigingsvoorstel van het College van Bestuur sluit aan bij wat er landelijk gangbaar is. In 2002 heeft de 
rijksoverheid besloten om het Burgerlijk Wetboek te wijzigen in verband met het vervallen van de wettelijke 
leeftijdsgrens voor commissarissen. Daarbij wordt als toelichting gegeven: "De opvatting dat een persoon die  
de leeftijd van 72 jaren heeft bereikt per definitie niet meer in staat is om zijn taak naar behoren uit te 
oefenen, is in deze tijd niet langer houdbaar. Commissarissen ouder dan 72 jaren hebben vaak een schat 
aan kennis en ervaring op grond waarvan zij goed in staat kunnen zijn de hun opgedragen toezichthoudende  
en adviserende taken te vervullen."
Ook het College van Bestuur van de Stichting Consent noemt dit argument: Deze bepaling acht het College 
van Bestuur niet (langer) passend. De bepaling is niet passend omdat Consent geen onderscheid wenst te 
maken op grond van leeftijd. Het College van Bestuur ziet geen reden voor een beperking in leeftijd als 
voorwaarde voor het zitting nemen (zoals verwoord in artikel 7 lid 7 sub g van de statuten) en houden in de 
raad van toezicht. Relevant is of een beoogd of zittend lid voldoende maatschappelijk betrokken is en past in  
het profiel dat is opgesteld. Hierbij speelt leeftijd geen rol van betekenis.
De zittingstermijn van een lid van de Raad van Toezicht wijzigt niet (deze blijft maximaal twee 
zittingsperiodes van elk 4 jaar). Daarmee zet het schrappen van de leeftijdsgrens niet de deur open voor een 
lidmaatschap zonder einde.

Externe communicatie
N.v.t.

Financiele paragraaf
N.v.t.

Uitvoering
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.



Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 28 mei 2019
Nummer: 10 B 
Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Consent in verband met leeftijdsgrens

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, nr. 10 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 14 mei 2019;

gelet op 

Instemmen met de door het College van Bestuur van Stichting Consent voorgestelde statutenwijzigingen 
waarbij de maximale leeftijdsbepaling voor de leden van de Raad van Toezicht geschrapt wordt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


