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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Naar aanleiding van ons voorstel van 17 februari 2015 betreffende de begroting 2015 
van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO) heeft u in het 
Beraad en Advies Welzijn van 16 maart jl. gevraagd naar de huidige verhouding 
tussen het college en het bestuur van OPO. In deze brief gaan wij daar kort op in. 
 
KERNBOODSCHAP 
Beantwoording van de vraag. 
 
Met uw raadsbesluit van 24 februari 2014 heeft OPO vorig jaar een geheel nieuw 
bestuur gekregen. Dit bestuur heeft enige tijd nodig gehad om tot een taakverdeling te 
komen, zich te installeren en zich in te lezen in de relevante dossiers.  
Direct vanaf februari 2014 zijn wij in gesprek gegaan met het nieuwe bestuur van 
OPO. Na een aanvankelijk stroef begin, mogelijk veroorzaakt door de inwerkperiode 
van het nieuwe bestuur, verloopt de communicatie nu steeds beter. Dit heeft nu 
bijvoorbeeld geresulteerd in een tijdige aanbieding van de begroting 2015.  
  
Al met het oude bestuur zijn wij in gesprek gegaan over een actualisatie van de 
statuten van de stichting. Op 1 augustus 2010 is de wet “goed onderwijs, goed bestuur 
in werking getreden. Schoolbesturen moesten binnen een jaar voldoen aan de nieuwe 
voorschriften van de bestuurlijke organisatie, met name de scheiding tussen bestuur 
en intern toezicht. Het betreft hier een zogenaamde bekostigingsvoorwaarde. Als niet 
aan een bekostigingsvoorwaarde wordt voldaan kán de minister op grond van artikel 
164 van de Wet op het primair onderwijs de bekostiging geheel of gedeeltelijk 
inhouden of opschorten. 
Het bestuur van OPO heeft de genoemde scheiding van taken destijds wel in de 
praktijk doorgevoerd maar niet formeel geregeld met een statutenwijziging of een 
managementstatuut. 
Verder behoeven de statuten naar onze mening ook op enkele andere minder urgente 
punten actualisatie. Die kunnen dan gelijk meegenomen worden. Reeds in 2013 
hebben wij op verzoek van het toenmalige bestuur een voorstel voor nieuwe 
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geactualiseerde statuten gemaakt. Het nieuwe bestuur wilde zich voor zij inging op 
deze vraag eerst goed beraden op de taken waar zij voor is komen te staan en kijken 
naar de daarbij best passende werkwijze en taakverdeling van het bestuur. Het 
bestuur heeft nu recent aangegeven uw raad nog voor het zomerreces nieuwe statuten 
ter goedkeuring aan te willen bieden. 
 
Voor de duidelijkheid nog het volgende: ten aanzien van het onderwijs zijn de scholen, 
de Inspectie van het Onderwijs, de gemeenteraad en natuurlijk de kinderen en ouders 
de belangrijkste actoren. Gemakshalve verwijzen wij u naar ons raadsvoorstel van 16 
juli 2013 waarin wij de taakverdeling tussen deze actoren hebben aangegeven. 
Voor de gemeenteraad, vanuit haar toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs, 
is onder andere van belang dat de openbare scholen toegankelijk zijn voor alle 
kinderen in de gemeente en dat de stichting haar financiën op orde heeft (o.a. werkt 
met een goedgekeurde begroting). Verder is zij ook belast met de goedkeuring van 
een statutenwijziging. De gemeenteraad heeft de wettelijke bevoegdheid om op te 
treden in geval van bijvoorbeeld ernstige taakverwaarlozing van het bestuur. 
 
CONSEQUENTIES 
Geen andere dan hierboven aangegeven. 
 
VERVOLG 
In het eerstvolgende bestuurlijke overleg met OPO wordt de stand van zaken met 
betrekking tot de statuten aan de orde gesteld. Wij houden uw raad van de voortgang 
op de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


