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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard hetgeen inhoudt dat het is toegestaan dat de Raad van Toezicht uit vier personen mag 
bestaan.

Voorstel 
Inleiding
Het openbaar onderwijs in Albrandswaard is in 2004 verzelfstandigd en wordt sindsdien 
uitgevoerd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard  (OPO). Op 17 december 
2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gewijzigde statuten van OPO waarmee overgestapt is 
naar een organisatievorm met een Raad van Toezicht en een bezoldigd bestuurder. Vervolgens heeft 
de raad op 6 mei 2019 de huidige drie leden van de Raad van Toezicht met terugwerkende kracht 
naar 1 maart 2019 benoemd.

OPO (Raad van Toezicht én Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vraagt nu in te stemmen 
met een wijziging van de statuten, artikel 11 lid 2: de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot vijf 
natuurlijke personen. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd één extra lid voor de Raad van 
Toezicht te werven die ook voorzitter zal worden.

Beoogd effect
Op de organisatie toegesneden statuten waarmee voldoende uitvoering gegeven kan worden aan de 
uitgangspunten van het openbaar onderwijs met betrekking tot openbaarheid en 
toegankelijkheid (conform artikel 47 van de Wet op het primair onderwijs).

Argumenten
1.1 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid in te stemmen met de gewijzigde statuten van OPO.

De gemeenteraad heeft in geval van OPO de wettelijke bevoegdheid al of niet in te stemmen met de 
voorgestelde statuten én de leden van de Raad van Toezicht te benoemen.

1.2 OPO wenst de mogelijkheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht uit te breiden naar 
vier.



2/3

De huidige statuten bieden de mogelijkheid van drie of vijf leden voor de Raad van Toezicht (artikel 
11, lid 2). De Raad van Toezicht heeft nu drie leden en wenst er één lid bij te krijgen. Geen van de 
huidige leden wenst het voorzitterschap op zich te nemen. Er wordt voor gekozen na vaststelling van 
de gewijzigde statuten een nieuw lid, tevens voorzitter te werven.

1.3 Er zijn geen juridische belemmeringen voor een wijziging van de statuten met de mogelijkheid van 
een even aantal leden van de Raad van Toezicht.

De huidige statuten voldoen aan de wettelijke verplichtingen, dit geldt ook na het toepassen van de 
voorgestelde wijziging. Het lijkt gebruikelijk om in officiële organen een oneven aantal leden te hebben 
zodat het staken van stemmen voorkomen wordt. Er is echter geen wettelijke bepaling die dit ten 
aanzien van de Raad van Toezicht van OPO voorschrijft. Het aantal leden mag dus even zijn. In 
geval van het staken van stemmen voorziet artikel 12, lid 1 van de eigen statuten ook in de oplossing: 
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van 
stemmen is het voorstel verworpen.

Overleg gevoerd met
Bestuurder OPO, juridisch adviseur BAR-organisatie.

Kanttekeningen
Geen.

Uitvoering/vervolgstappen
Na het raadsbesluit laat OPO de gewijzigde statuten vastleggen bij een notaris. Tevens wordt de 
werving voor een vierde lid van de Raad van Toezicht gestart. Een aspirantlid zal ter benoeming 
worden voorgedragen aan de gemeenteraad.

Financiële informatie
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de begroting van de gemeente Albrandswaard. Extra 
kosten die voortvloeien uit de statutenwijziging kunnen en zullen voldaan worden uit de eigen 
financiële middelen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het raadsbesluit zal met OPO gedeeld worden.

 

Bijlagen
1. Verzoek aan gemeenteraad wijziging statuten Stichting OPO Albrandswaard  
2. OR statutenwijziging Stichting OPO Albrandswaard  
3. Getekende statuten Stichting OPO Albrandswaard  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
3 februari 2020

Zaaknummer:
116741

Onderwerp:
Gewijzigde statuten Stichting 
OPO Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 5 november 2019,

gelet op 

Wet op het primair onderwijs,

statuten Stichting OPO Albrandswaard;; 

BESLUIT:

1. In te stemmen met de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard hetgeen inhoudt dat het is toegestaan dat de Raad van Toezicht uit vier personen mag 
bestaan.


