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de gemeenteraad 
- 
26 juni 2012 
Beantwoording vragen proces fusie openbaar onderwijs 
Het College 
116216 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 27 maart 2012 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het proces van 
bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar onderwijs in onze gemeente, een door 
Stichting OPO Albrandswaard (OPO) en Onderwijsgroep Primo vpr (Primo) gewenste 
fusie. In de beeldvormende carrousel van 10 april 2012 hebben wij met u over dit 
proces van gedachten gewisseld. Hierbij zijn bij u nog enkele vragen overgebleven. 
Met deze memo geven wij u daar antwoord op. Voor de beantwoording van de vragen 
hebben wij gebruik gemaakt van op ons verzoek door OPO verstrekte informatie en 
het jaarverslag 2011 van OPO.  
 
Vooruitlopend op de beantwoording geven wij u het volgende mee. Beide partijen zijn 
bevoegd zelfstandig over de fusie te besluiten. De instemming van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van OPO is hierbij bepalend. De 
betreffende gemeenteraden hebben een toezichthoudende taak en hebben onder 
andere de bevoegdheid tot goedkeuring van de begroting, over te gaan tot de 
benoeming van de leden van het stichtingsbestuur en in te stemmen met een 
statutenwijziging. 
Op 15 juni 2012 heeft de GMR bij meerderheid ingestemd met de bestuurlijke 
aansluiting van Stichting OPO Albrandswaard met Onderwijsgroep Primo vpr.  
 
 
Waarom wordt gekozen voor een fusie met het openbaar onderwijs op Voorne  
Putten en niet in BARverband? 
In 2010 en 2011 heeft OPO fusiemogelijkheden met 3Primair, de stichting voor 
openbaar basisonderwijs in Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht, onderzocht en 
hiertoe verschillende gesprekken gevoerd. 3Primair bleek uiteindelijk alleen bereid tot 
nauwe samenwerking en niet tot een fusie. Vervolgens zijn gesprekken met Primo 
gevoerd die wel tot een fusiebereid van Primo leiden.  
Belangrijk is dat met een fusie met Primo de huidige identiteit en kleinschaligheid van 
de scholen in Albrandswaard zoveel mogelijk behouden blijven.  
Beide organisaties participeren in verschillende gebiedsgebonden 
samenwerkingsverbanden hetgeen wettelijk bepaald is. Beide partners zien dit vooral 
als een meerwaarde en niet als een probleem. Gebleken is dat beide 
samenwerkingsverbanden inhoudelijk weinig van elkaar verschillen. Beide gaan uit van 
Handelingsgericht werken en de zogenaamde 1-zorgroute. Overigens zal, naast de 
bestuurlijke component in het samenwerkingsverband, ook de directie van de scholen 
in Albrandswaard voor de inhoud van het onderwijs betrokken zijn bij het 
samenwerkingsverband BAR.  
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Hoe is de ouderbetrokkenheid bij het proces geregeld? 
De oudergeleding is vertegenwoordigd in de GMR van OPO. Een ouderlid van de 
GMR heeft deelgenomen aan de projectgroep die de voorgenomen fusie verkend 
heeft.  
De ouders zijn en worden geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven waarin het 
doel van de voorgenomen fusie, de voortgang van het proces en de gevolgen worden 
aangegeven. Ouders kunnen voor vragen contact opnemen met de directeur van de 
school of via een mailadres bij de stuurgroep. OPO en de GMR organiseren spoedig, 
waarschijnlijk direct na de zomervakantie, een informatieavond voor ouders. 
 
 
Kunt u aangeven hoe de financiële positie van OPO op dit moment is? 
OPO is op dit moment een financieel gezonde organisatie. Dit blijkt uit de jaarrekening 
2011 en de financiële component van het fusieverslag van adviesbureau Leeuwendaal 
VOS/ABB. 
De vastgestelde jaarrekening 2011 laat een totaal eigen vermogen van € 773.650,-. 
Zien. Wel is er een negatief resultaat geboekt van € 32.656,-. Opgemerkt wordt dat de 
verbouwingskosten aan het pand Molendijk ad € 71.598,- in 2011 in één keer zijn 
afgeschreven.  
In december 2011 heeft adviesbureau Leeuwendaal VOS/ABB, in het kader van het 
fusieonderzoek, een financiële analyse op basis van de aanwezige documenten 
uitgevoerd. Deze analyse laat een positief beeld zien ten aanzien van de financiële 
positie van OPO Albrandswaard. Een van de conclusies van het onderzoek is dat, 
hoewel de ontwikkeling van kengetallen afhankelijk is van het toekomstig bestuurlijk 
(financieel) beleid en het tijdig nemen van maatregelen indien nodig, er ultimo 2010 en 
naar verwachting ook 2011 sprake is van een voldoende balans- en weerstands-
vermogen en van voldoende liquiditeit. Ook de kosten voor bestuur en management 
vormen volgens het onderzoek geen belemmering met betrekking tot de voorgenomen 
bestuurlijke fusie. 
 
 
Welke consequenties heeft de fusie voor de werkgelegenheid bij OPO?  
Voor OPO Albrandswaard geldt op dit moment een ontslagbeleid (conform de CAO). 
Na de fusie wordt het werkgelegenheidsbeleid van Onderwijsgroep Primo gehanteerd. 
OPO verwacht in 2012-2013 een vacatureruimte te hebben van 7 Fte. Ongeveer 5 Fte 
hiervan zal ingevuld worden met eigen personeel dat hiervoor bij een positieve 
beoordeling een vaste aanstelling krijgt. De resterende 2 Fte wordt ingevuld door 
mensen met een tijdelijke aanstelling bij OPO. In 2013-2014, na de voorgenomen 
fusie, zal vacatureruimte aangeboden worden aan eventueel boventallig personeel bij 
Primo en vervolgens aan tijdelijk personeel in dienst bij OPO. 
 
 
In welke mate is er sprake van belangenverstrengeling van bestuursleden? 
Ons is te kennen gegeven dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. De via Kids 
Albrandswaard bv in 2010 ingehuurde freelance bestuursmanager van OPO was 
tevens interim directeur van JPS De Driehoek. Beide organisaties werkten intensief 
samen met als doel een meer permanente samenwerking. Dat is er niet van gekomen 
omdat het bestuur van De Driehoek voor Primo heeft gekozen. Genoemde persoon is  
vanwege haar kennis van de verschillende organisaties gevraagd als adviseur van het 
bestuur van OPO voor het fusieproces op te treden. Hierbij heeft, zoals hiervoor 
omschreven, eerst het overleg met 3Primair plaatsgevonden en pas later met Primo. 
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Tussen OPO en Primo waren tot voor kort geen bestuurlijke banden. Inmiddels is een 
bestuurslid toegetreden tot de Raad van Toezicht van Primo. Deze vertegenwoordiging 
was een wens van OPO om het proces ook na de fusie op de voet te kunnen blijven 
volgen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
de secretaris,                                                      de burgemeester, 

     
Hans Cats      mr. Harald M. Bergman 


