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Niet van toepassing
Samenvatting:
Wij willen uw raad graag meenemen in de voortgang van het proces van bestuurlijke schaalvergroting
van het openbaar onderwijs en in een beeldvormende carrousel daarover met u van gedachten
wisselen.
In het najaar 2011 informeerden wij u reeds over het onderzoek naar een besturenfunctie van het
openbaar onderwijs.
Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs Albrandswaard in 2004 gaf uw gemeenteraad aan
het bestuur van Stichting OPO Albrandswaard de opdracht mee op zoek te gaan naar een adequate
fusiepartner. Aan deze opdracht tot bestuurlijke schaalvergroting lag een aantal inhoudelijke
argumenten ten grondslag, te weten een aantrekkelijker onderwijsaanbod, de uitbreiding van het
voedingsgebied, het versterken van het beleidsvoerend vermogen, een groter financieel vangnet en
een verbeterd mobiliteitsgebied.
Onderzoek mogelijkheden fusie Stichting OPO Albrandswaard en onderwijsgroep PRIMO vpr
Na een geruime tijd van voorbereiding waarin Stichting OPO Albrandswaard met verschillende
schoolbesturen oriënterende gesprekken heeft gehad, is het bestuur van Stichting OPO
Albrandswaard met Onderwijsgroep PRIMO vpr een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot het
realiseren van een besturenfusie.
Het onderzoek kent de volgende vier stappen:
1. de intentiefase, resulterend in de door beide besturen te ondertekenen intentieverklaring;
2. de onderzoeksfase (september - december 2011), waarin de financiële, juridische,
rechtspositionele, administratieve en beleidszaken worden vergeleken, om vervolgens nader uit te
werken op welke wijze de besturenfusie vorm en inhoud kan krijgen.
3. besluitvormingsfase
4. implementatiefase.
De onderzoeksfase is inmiddels afgerond. Onlangs ontvingen wij van Stichting OPO het
onderzoeksverslag, dat wij u ter informatie voorleggen. Het rapport stelt dat er consensus bestaat over
het nut en de noodzaak van een bestuurlijke fusie en er geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de
overdracht van het Bevoegd Gezag van Stichting OPO Albrandswaard aan onderwijsgroep PRIMO
vpr.
De bevindingen in het onderzoeksrapport waren aanleiding in het ten behoeve van de ministeriele
fusietoets gevraagde advies in te stemmen met de voorgenomen fusie. Wel tekenden wij daarbij aan,
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belang te hechten aan een vertegenwoordiging van Albrandswaard in het nieuw te vormen bestuur,
dan wel de Raad van Toezicht. Ook hechten wij aan het behoud van de onderwijskundige identiteit
van alle in de fusie betrokken scholen.
Proces:
Rol van de gemeenteraad in de fusie. Statutenwijziging
In het kader van de toezichthoudende rol en het zorgen voor voldoende openbaar onderwijs heeft de
gemeenteraad vier taken waaronder het vaststellen van (de wijziging van) de statuten.
Indien het onderzoek volgens planning verloopt, zal aan uw gemeenteraad in het derde kwartaal
2012 een voorstel tot statutenwijziging worden voorgelegd.
Doel:
Wij willen uw raad graag meenemen in de voortgang van het proces van bestuurlijke schaalvergroting
van het openbaar onderwijs en in een beeldvormende carrousel daarover met u van gedachten
wisselen.
Betrokken belangen:
Stichting OPO Albrandswaard en Onderwijsgroep PRIMO vpr zijn bevoegd zijn om zelfstandig over de
fusie te besluiten.
Belangenafweging:
Wij willen u graag informeren over de voortgang van de voorgenomen fusie van het openbaar
onderwijs. De beide besturen van de beoogde fusiepartners willen daarover met u van gedachten
wisselen.
Scenario's:
1. In een beeldvormende carrousel van gedachten wisselen over de voorgenomen fusie en met de bij
de fusie betrokken schoolbesturen.
2. De voortgang van de fusie van het openbaar onderwijs voor kennisgeving aannemen.
Scenariokeuze en resultaat:
In een beeldvormende carrousel van gedachten wisselen over de voorgenomen fusie en met de bij de
fusie betrokken schoolbesturen. Het voorstel tot statutenwijziging, dat in het derde kwartaal 2012 aan
u voorgelegd wordt, is dan geen verrassing meer.

Poortugaal, 27 maart 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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