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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
120534 

Raadsvoorstel: 
121092 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
 
Onderwerp 
Voortgang proces fusie openbaar onderwijs 
 
Geadviseerde beslissing: 
Betreft een beeldvormend raadsvoorstel 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het afgelopen jaar informeerden wij u op verschillende momenten over de voorgenomen fusie van de 
Stichting OPO Albrandswaard (OPO) en Onderwijsgroep Primo vpr (Primo).  
Ter voorbereiding op uw discussie over dit proces in de raadscarrousel van 19 november 2012 geven 
wij u een kort overzicht van de tot nu toe door OPO genomen stappen in het fusieproces. Ter 
ondersteuning vindt u als bijlagen de in een eerder stadium aan u toegestuurde relevante stukken. 
 
Wettelijk kader 
Zoals wij u in ons raadsmemo van 26 september 2011 en het raadsvoorstel van 27 maart 2012 
aangaven draagt artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs de gemeenteraad op een 
toezichthoudende rol te vervullen met betrekking tot de stichting openbaar onderwijs. Dit 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. 
 
Zoals wij u in onze memo van 26 juni 2012 aan u aangaven zijn beide fusiepartijen bevoegd 
zelfstandig over de fusie te besluiten. De instemming van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van OPO is hierbij bepalend. Inmiddels maakt, sedert de 
wetswijziging van 1 oktober 2011, een fusietoets door het minsterie van OCW onderdeel uit van het 
proces. Het doel van deze 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. 
 
Proces 
Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs Albrandswaard op 1 januari 2004 kreeg het 
stichtingsbestuur van de gemeenteraad de opdracht op zoek te gaan naar een fusiepartner. Na een 
uitgebreide voorbereiding is de beoogde fusiepartner gevonden in Primo. OPO en Primo hebben door 
VOS/ABB een onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie en een financiële analyse laten 
uitvoeren die resulteerden in een eindrapport met postief advies in december 2011.  
Op 21 maart 2012 hebben wij OPO in het kader van de fusietoets medegedeeld akkoord te gaan met 
de voorgenomen besturenfusie. Daarbij hebben wij aangegeven te hechten aan de 
vertegenwoordiging van Albrandswaard in het bestuur of de Raad van Toezicht van de nieuwe 
organisatie en het behoud van de onderwijskundige identiteit van de verschillende scholen. In de 
zomer is een bestuurslid van OPO toegetreden tot de Raad van Toezicht van Primo. 
Op 15 juni 2012 heeft de GMR bij meerderheid ingestemd met de bestuurlijke aansluiting van OPO 
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met Primo. 
Op 26 juni 2012 hebben wij u middels een memo antwoord gegeven op een aantal vragen die na de 
carrousel van 10 april 2012 bij u nog open waren gebleven. Aan de orde zijn gekomen de 
partnerkeuze van OPO, de financiële situatie van OPO en de mogelijke consequenties voor de 
werkgelegenheid. 
Op 10 juli 2012 heeft OPO de vereiste fusie-effectrapportage ingediend bij het ministerie van OCW 
met het verzoek tot goedkeuring van de fusie. De wettelijke termijn voor goedkeuring die 13 weken 
bedraagt is inmiddels met nogmaals 13 weken verlengd. 
Op 6 november 2012 vindt op uitnodiging van het ministerie van OCW een gesprek plaats tussen 
bestuursleden van OPO en de Adviescommissie Fusietoets van het ministerie, waarna een uitspraak 
van de commissie over de voorgenomen fusie zal volgen. Wanneer dit gebeurt is nog niet duidelijk. 
OPO verwacht uiterlijk eind december 2012 uitsluitsel te ontvangen. Indien dit positief is wordt het 
wijzigen van de statuten voorbereid. 
Ten slotte zal de gemeente een verzoek tot instemming met de statutenwijziging voorgelegd krijgen. 
De verwachting is dat de door OPO en Primo nagestreefde datum van 1 januari 2013 niet gehaald zal 
worden maar dat dit begin 2013 zal worden. 
De ouders van de betrefffende scholen hebben na de zomervakantie een nieuwsbrief ontvangen met 
de actuele stand van zaken. 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

  116216: Beantwoording vragen proces fusie openbaar onderwijs  
  112782: Printversie raadsvoorstel Voortgang proces fusie openbaar onderwijs  
  109679: eindrapport onderzoek fusie stichting OPO Albrandswaard en onderwijsgroep      

                         Primo vpr  
  105225: Onderzoek besturenfusie openbaar onderwijs   
 

 
Poortugaal, 30 oktober 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De Loco-burgemeester, 

 

 

            
Hans Cats              Drs. Bert G. Euser, mba 
 


