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de gemeenteraad 
- 
09-07-2013 
Stand van zaken OPO Albrandswaard 
Het College 
131325 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De afgelopen maanden hebben wij u op verschillende momenten 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 bestuurlijke fusie. 
Het meest recent informeerden wij u daarover met onze memo’ s van 5 maart 2013 en 
23 april 2013. Sindsdien zijn er enkele ontwikkelingen ten aanzien van OPO ingezet 
die wij met u willen delen.  
 
Kernboodschap 

- Op 19 december 2012 heeft de staatssecretaris het fusieverzoek van OPO en 
Primo afgewezen. 

- Op 6 mei 2013 heeft de staatssecretaris het door OPO en Primo ingediende 
bezwaarschrift tegen de afwijzing van het fusieverzoek ongegrond verklaard 
omdat de voorgenomen fusie naar de mening van de staatsecretaris zou 
leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke variatie van het 
onderwijsaanbod in de gemeente. 

- Op 13 mei 2013 heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van 
OPO zich uitgesproken tegen het voorstel van het bestuur van OPO om te 
komen tot een personele unie met Primo (het bestuur van Primo zou dan 
tevens bestuur zijn van OPO waarbij OPO een zelfstandige stichting zou 
blijven) en is van mening dat de huidige zelfstandige stichting voortgezet dient 
te worden. 

- Op 27 mei 2013 heeft het bestuur van OPO zichzelf demissionair verklaard en 
de GMR aangegeven tot 1 augustus 2013 alleen nog de lopende zaken te 
willen afhandelen. Een uiterlijk per die datum aangesteld nieuw bestuur dient 
dan keuzes te maken voor de toekomst van OPO. 

- Op 28 mei 2013 hebben de portefeuillehouder en een afvaardiging van het 
bestuur van OPO de ontstane situatie besproken.  

 
 
Consequenties 
Direct na 28 mei heeft overleg plaatsgevonden tussen een ambtelijke 
vertegenwoordiging van de gemeente, de voorzitter van het bestuur van OPO, de 
voorzitter van de GMR van OPO en een vertegenwoordiger van de oudergeleding. 
Hierbij zijn twee belangrijke afspraken gemaakt: 

- Het instellen van een selectiecommissie voor het werven van nieuwe 
bestuursleden. Inmiddels is deze groep geformeerd met twee 
vertegenwoordigers van het bestuur van OPO, twee vertegenwoordigers van 
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de oudergeleding van de GMR en een (adviserend) ambtelijke 
vertegenwoordiger van de gemeente vanuit haar rol als toezichthouder. De 
commissie stelt de selectieprocedure op, doet een profielvoorstel en verzorgt 
de werving. Uiteindelijk draagt de stichting kandidaten voor aan de gemeente. 

- Het opstellen van nieuwe statuten. De wettelijk vereiste splitsing van taken 
bestuur en intern toezicht dient in de statuten opgenomen te worden. In 
overleg met de stichting is afgesproken dat de gemeente vanwege haar 
expertise een eerste concept voor nieuwe statuten opstelt op basis van het 
VOS/ABB model. Hierin wordt de actuele wetgeving opgenomen en enkele nu 
in de statuten aanwezige onvolkomenheden opgelost. De stichting is uiteraard 
verantwoordelijk voor het opstellen van de definitieve versie en zal uiteindelijk 
de gemeente moeten verzoeken in te stemmen met de nieuwe statuten. 

 
Vervolg 
Verwacht wordt dat OPO nog in het najaar 2013 zowel de nieuwe statuten als de 
voordracht van nieuwe bestuursleden klaar zal hebben en naar de gemeente zal 
sturen waarna wij u deze voor instemming aan kunnen bieden. 
Vooruitlopend hierop zal op uw verzoek de portefeuillehouder met u tijdens de 
carrousel van 2 september 2013 discussiëren over de toekomst van het openbaar 
onderwijs in de gemeente. Ter voorbereiding op deze discussie ontvangt u van ons 
nog een raadsvoorstel dat ingaat op de rolverdeling tussen stichting OPO en de 
gemeente en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de gemeenteraad in 
dezen heeft.  
 
Inmiddels wordt u separaat de jaarrekening 2012 van de stichting OPO Albrandswaard 
ter instemming aangeboden. Ook ontvangt u op uw verzoek ter informatie en 
voorbereiding op de raadsvergadering van 15 juli 2013 aanvullende informatie over de 
begroting 2013. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,       De burgemeester, 
 

 
 

           
 

     

Hans Cats      drs. Hans-Christoph Wagner 
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Aan de leden van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting OPO Albrandswaard

Onáerwerp: Personele Unie

1(emnert
1iOOll, 27 mei 2013

Geachte leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Zoals bij u allen bekend heeft het ministerie in al haar wijsheid besloten de fusie tussen het
Openbaar Onderwijs Albrandswaard en Onderwijsgroep Primo vpr definitief niet goed te
keuren. Het bestuur van OPO heeft zich de afgelopen jaren vol overtuiging gericht op een fusie,
met Primo als gewenste partner. Deze weg is nu geblokkeerd en een altematief om tot een
andere manier van samenwerken te komen met Primo is door uw raad unaniem afgewezen.

Tevens geeft u in uw brief aan te kiezen voor een zelfstandig bestuur voor OPO. Dit nadat u in
een eerdere fase instemming heeft verleend aan de fusie met Primo.

V oordat wij verder ingaan op de consequenties voor ons als bestuur lijkt het ons goed om nog
even aan te geven om welke redenen wij het fusieproces zijn opgestart.
Doelstelling is en was voor ons de verdere professionalisering van het onderwijs in

Albrandswaard. Dat onze scholen er goed voor staan op dit moment was voor ons ook het
uitgangspunt. Echter, de snelle ontwikkelingen in het onderwijs, de toenemende bezuinigingen
binnen het onderwijs en het ontbreken van een professioneel bestuur, waren voor ons de
redenen om het fusieproces in te gaan.

Wij blijven van mening dat het Openbaar Onderwijs Albrandswaard toegerust moet zijn op de
toekomst. De reden dat wij er op dit moment onderwijs-technisch en bestuurlijk goed voor staan
heeft, naast de kwaliteit van de leerkrachten, voomamelijk te maken met het feit dat er
gedurende de afgelopen jaren een bestuursmanager en een goede administratieve ondersteuning
aanwezig waren om ons als bestuur en directie te ondersteunen. In onze huidige begroting is
geen ruimte meer aanwezig om een bestuursmanager en voldoende administratieve
ondersteuning te kunnen financieren. Dit betekent geen professional meer die alle

ontwikkelingen binnen het onderwijs kan monitoren en deze ook daama binnen onze organisatie
kan implementeren. V oor ons als bestuur een punt van zorg. Door het standpunt van het

ministerie en de keuze van de GMR om voor een zelfstandig bestuur en een zelfstandige
organisatie te kiezen, zijn wij tot het volgende besluit gekomen.

Het huidige bestuur van OPO is van mening dat een nieuw bestuur de nieuw ontstane situatie
moet gaan verkennen en tevens nieuwe keuzes dient te maken t.a.v. de toekomst van het
Openbaar Onderwijs in Albrandswaard. Concreet betekent dit dat wij met ingang van heden een
demissionair bestuur zijn dat uitsluitend de lopende zaken afhandelt tot 1 augustus 2013. Vanaf
die datum dient er een nieuw bestuur aangetreden te zijn. Het spreekt voor zich dat wij in
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gezamenlijkheid met de GMR en de Gemeente bereid zijn om een proces te ontwikkelen om te
komen tot een voordracht voor nieuwe kandidaten voor het bestuur.

Afsluitend wilen wij een ieder bedanken voor de samenwerking en de constructieve houding in
het proces van de afgelopenjaren.

De laatste woorden zijn voor onze accountant die in de accountantsverklaring bij de
jaarrekening de volgende zin heeft opgenomen en waar wij ons als vertrekkend bestuur geheel
in kunnen vinden:

"Ontwikkelingen fiisie
De voorgenomen fiisie met Stichting Primo VPR is niet goedgekeurd door Ocw. Uw stichting
heefl verdere vervolgscenario's bepaald en gaat deze verder uitwerken. Va or inzicht in het

meerjarenperspectief is het belangrijk am jaarlijks een meerjarenbegroting op te stellen. Deze
is in 2010 voor het laatst opgesteld over 2011-2014. Het inzicht in het meeijarenperspectief

wordt steeds belangrijker door toenemende risico s voor onderwijsinstellingen. Daarnaast is
voor uw stichting dit inzicht belangrijk vanwege de forse groei van één school, met grote
consequenties voor de jìnanciering (nadeel door t-I bekostiging OCW), person eel en

huisvesting. Wij adviseren daarom omjaarlijks een meerjarenbegroting op te stellen.
Daarnaast adviseren wij u het managementkader te versterken. Deze was vanwege de
verwachte fiisie teruggebracht. "

Met vriendelijke groet,

OPO Albrandswaard
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Aan het bestuur van Stichting OPO Albrandswaard 

Molendijk 2A 

3161 KM  RHOON 

 

 

Betreft: Voorstel Personele Unie 

 

 

Poortugaal, 19 mei 2013   

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

De GMR heeft in haar vergadering van 13 mei jl. gesproken over het, informele, voorstel om 

na het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift m.b.t. de voorgenomen fusie met Primo 

vpr, een Personele Unie met Primo vpr vorm te gaan geven. 

De GMR heeft unaniem besloten om geen medewerking te verlenen aan het vorm geven 

van een dergelijke Personele Unie. 

Het besluit van het ministerie ondersteunt de mening van de GMR om de huidige zelfstandige 

stichting OPO Albrandswaard voort te zetten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jacqueline Gillet 

Voorzitter GMR st. OPO Albrandswaard 

 

 

 
 

 
 

Albrandswaard 
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