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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 1 januari 2004 is het openbaar onderwijs Albrandswaard verzelfstandigd. Per die 
datum vormt Stichting OPO Albrandswaard het bestuur van het openbaar onderwijs in 
de gemeente Albrandswaard. Artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs draagt de 
gemeenteraad op een toezichthoudende rol te vervullen met betrekking tot de stichting 
openbaar onderwijs. Een en ander houdt verband met de grondwettelijke verplichting 
van een gemeentebestuur om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. In het 
kader van de toezichthoudende taak is de gemeenteraad belast met: 
a. de goedkeuring van de begroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en het 
jaarverslag van de stichting 
b. de benoeming en het ontslag van de leden van het stichtingsbestuur; 
c. de goedkeuring van de wijziging van de statuten; 
d. de ontbinding van de stichting indien er sprake is van ernstige taakverwaarlozing 
door het bestuur of functioneren in strijd met de wet. 
 
Gezien de geringe omvang van het openbaar onderwijs Albrandswaard kreeg het 
stichtingsbestuur bij de verzelfstandiging van de gemeenteraad de opdracht mee om 
op zoek te gaan naar een fusiepartner. Een aantal inhoudelijke argumenten lag aan 
deze opdracht tot bestuurlijke schaalvergroting ten grondslag: een aantrekkelijker 
onderwijsaanbod, het verbeteren van de regionale/lokale positie, de uitbreiding van het 
voedingsgebied, versterking van het beleidsvoerend vermogen, een groter financieel 
vangnet en een verbeterd mobiliteitsbeleid. 
 
Na een geruime tijd van voorbereiding waarin Stichting OPO Albrandswaard met 
verschillende schoolbesturen oriënterende gesprekken heeft gehad, heeft het bestuur 
van Stichting OPO Albrandswaard ons college onlangs geïnformeerd over het 
onderzoek dat zij samen met Ondewijsgroep PRIMOvpr is gestart naar de mogelijkheid 
tot het realiseren van een besturenfusie (de facto een bestuursaansluiting). 
Onderwijsgroep PRIMOvpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne 
Putten is op 1 januari 2006 opgericht. Er zijn 24 scholen, die deel uitmaken van 
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PRIMOvpr, 21 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een school 
voor speciaal onderwijs.  
 
Het onderzoek dat in opdracht van beide besturen wordt begeleid door VOS-ABB kent 
de volgende vier stappen: 
1. de intentiefase, resulterend in een 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 (januari – mei 2012) en 
4. implementatiefase: vanaf fusiedatum 1 augustus 2012, of eerder indien mogelijk. 
 
Hoewel Stichting OPO Albrandswaard en Onderwijsgroep PRIMOvpr bevoegd zijn om 
zelfstandig over de fusie te  besluiten, zullen de gemeenteraden bij de fusie moeten 
worden betrokken. Zonder de gemeentelijke goedkeuringen komt er immers geen 
rechtsgeldige statutenwijziging tot stand.  
Indien het onderzoek volgens planning verloopt, zal aan uw gemeenteraad aan het 
eind van het eerste kwartaal / begin tweede kwartaal 2012 een voorstel tot 
statutenwijziging worden voorgelegd.  
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat op 1 oktober 2011 de wetgeving met 
betrekking tot “de fusietoets” in werking treedt. Kern van deze wetgeving is dat fusies  
in het onderwijs (scholenfusies én besturenfusies)  onderworpen worden aan een toets 
door de minister van OCW. Doel van die minsteriële toets is te bewaken dat de 
'menselijke maat' in acht wordt genomen, de keuzevrijheid voor ouders gehandhaafd 
blijft en dat gemeten kan worden of er werkelijk draagvlak is voor de fusie. 
Bij het indienen van een verzoek om toestemming voor de fusie, moet een fusie-
effectrapportage (FER) worden ingediend, waarin onder meer doelstellingen en 
effecten van de fusie moeten worden beschreven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

                                                                           
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 


