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de gemeenteraad 
- 
5 maart 2013 
Stand van zaken proces fusie openbaar onderwijs 
Het College 
126054 
div. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het afgelopen jaar 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 laatste moment dat wij u daar over informeerden was met een beeldvormend 
raadsvoorstel van 30 oktober 2012 dat op 19 november 2012 tijdens de carrousel met 
u is besproken. 
Met dit memo geven wij de huidige stand van zaken in dit proces weer. Ter 
ondersteuning vindt u als bijlagen een aantal relevante stukken. 
 
 
Taken gemeenteraad 
Alvorens in te gaan op de stand van zaken in het fusieproces geven wij u een overzicht 
van de toezichthoudende taak van de gemeenteraad op het openbaar onderwijs. 
Zoals wij u met ons beeldvormend raadsvoorstel van 30 oktober 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. 
De basis hiervoor ligt in artikel 23, lid 4 van de grondwet waarin wordt bepaald dat een 
gemeentebestuur dient te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. 
Ook in geval van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs blijft deze zorgplicht 
van kracht. 
 
In het kader van de toezichthoudende taak is de gemeenteraad belast met: 

- de goedkeuring van de begroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en 
het jaarverslag van de stichting; 

- de benoeming en het ontslag van de leden van het stichtingsbestuur; 
- de goedkeuring van een statutenwijziging; 
- de ontbinding van de stichting indien er sprake is van ernstige 

taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet; 
- het besluiten tot opheffing van de openbare school, waaronder ook de 

opheffing van een openbare nevenvestiging. 
 
De gemeenteraad heeft dus het laatste woord over de sluiting van een openbare 
school en hij kan zijn goedkeuring aan een begroting onthouden wanneer deze in strijd 
is met de wet of met het algemeen belang waarin begrepen het financiële belang van 
de gemeente.     
Overigens geeft het toetsingskader aan dat het niet de bedoeling is dat de 
gemeenteraad bepaalt hoe de scholen bestuurd moeten worden. Verder is de kwaliteit 
van het onderwijs een taak van de inspectie van het Onderwijs en is DUO de 
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bekostiger van onderwijsinstellingen. Toezicht op het doelmatig en rechtmatig inzetten 
van de middelen is dus geen bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de Wet op het primair onderwijs zoals 
deze geldt sinds 21 januari 2013. Voor het gemak hebben wij de tekst van artikel 48 
als bijlage toegevoegd. 
 
Ten aanzien van een bestuurlijke fusie geldt dat beide fusiepartijen bevoegd zijn 
zelfstandig over de fusie te besluiten. De instemming van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van OPO is hierbij bepalend. Een fusietoets door het 
ministerie van OCW maakt onderdeel uit van het proces. Het doel van deze 
ministeriële 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. 
Een fusie leidt tot wijziging van de statuten en deze dienen voorgelegd te worden aan 
de gemeenteraad. 
 
 
Stand van zaken fusieproces 
Voor de eerdere stappen in het fusieproces verwijzen wij u gemakshalve naar het 
beeldvormend raadsvoorstel van 30 oktober 2012. Wij geven hier de actuele stand van 
zaken weer. 
Na een informerend gesprek op 6 november 2012 tussen bestuursleden van OPO en 
de Adviescommissie Fusietoets van het ministerie van OCW heeft de commissie 
advies uitgebracht en heeft de staatsecretaris besloten geen goedkeuring aan de 
voorgenomen bestuurlijke fusie te verlenen (besluit van 19 december 2012). De 
belangrijkste in het besluit genoemde redenen hiervoor zijn: 

- door de fusie wordt de variatie van het onderwijsaanbod in de betrokken 
gemeenten te zeer belemmerd; 

- de marktpositie van het nieuwe schoolbestuur in de betreffende gemeenten 
wordt te groot; 

- er is onvoldoende rechtvaardiging voor de belemmering van de variatie van 
het onderwijsaanbod: het is niet aannemelijk dat zonder fusie de continuïteit 
van het onderwijs in gevaar komt, of dat de kwaliteit van het onderwijs niet 
geborgd zou kunnen worden of dat de beschikbare financiële middelen een 
noodzaak tot fusie vormen. Beide stichtingen worden als financieel gezond 
beschouwd. 

 
Op 17 januari 2013 hebben wij gesproken met de voorzitters van OPO en PRIMO over 
de ontstane situatie. Hierin is ons duidelijk geworden dat beide besturen onverkort 
achter de voorgenomen fusie staan en dat zij een bezwaarschrift wilden indienen. Dit 
bezwaarschrift is op 25 januari 2013 daadwerkelijk ingediend bij de staatssecretaris. 
De uitslag van het bezwaar is nog niet bekend 
.  
Het college ondersteunt onverkort de voorgenomen fusie en heeft dit op 26 februari 
2013 middels een brief aan de staatssecretaris duidelijk gemaakt.  
Daarin hebben wij overigens aangegeven dat wij, ongeacht wat het uiteindelijke besluit 
van de staatssecretaris ook zal zijn, de gemeenteraad zullen adviseren die 
maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om het behoud van het openbaar 
onderwijs in de gemeente, conform de bepalingen in de Wet op het primair onderwijs, 
te garanderen.  
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Op 27 februari 2013 deelde de voorzitter van OPO ons mede dat vanwege verschil van 
inzicht een van de bestuursleden is teruggetreden als bestuurslid van OPO. Op 5 
maart a.s. hebben wij een gesprek met de voorzitter over de ontstane situatie.  
 
Deze ontwikkelingen hebben het college doen besluiten haar betrokkenheid te 
verstevigen en het fusieproces onverkort op de voet te volgen. Uw raad wordt op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  
Bij twijfel over het functioneren van OPO zal het college uw raad adviseren de nodige 
maatregelen te nemen. 
 
 
Bijlagen 

- 121092: Beeldvormend raadsvoorstel voortgang proces fusie openbaar 
onderwijs 

- 126057: Advies commissie fusietoets 
- 126056: Besluit fusieaanvraag 
- 126055: Bezwaarschrift OPO en Primo fusiebesluit 
- 124907: Advies college inzake bezwaarschrift 
- 126058: Artikel 48 Wet Primair Onderwijs 

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

  
Dick Mol Ger J. van de Velde – de Wilde 
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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 
 













































Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard    Stichting Onderwijsgroep PRIMO vpr 

Molendijk 2A       Brielsestraatweg 3C 

3161 KM  Rhoon       3221 AA  Hellevoetsluis 

010 – 50 15 977       Telefoon: 0181 -  39 10 44 

E-mail: opo@kabelfoon.nl      E-mail: info@primovpr.nl 

 

 

 

Bezoekadres Stichting:     Brielsestraatweg 3c    3221 AA Hellevoetsluis telefoon: 0181  39 10 44 
Correspondentieadres:            Postbus 412               3220 AK Hellevoetsluis fax:         0181  39 10 48 
Email:                                    info@primovpr.nl   www.primovpr.nl 

Aan  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
t.a.v. DUO 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

 
 
Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 
470290 U2013012   25 januari 2013 

 
Betreft: Bijlage(n) Behandeld door: 
Uw besluit op onze aanvraag tot 
fusie 

Kopie van uw besluit W.M. de Kam 

 
 
Hooggeachte heer Dekker, 
 
Op 21 december 2012 hebben wij uw negatieve besluit, gedateerd 19 december 2012, over 
een bestuurlijke fusie tussen de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten 
en Regio (hierna: Stichting PRIMO VPR) en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard (hierna: Stichting OPO Albrandswaard) ontvangen. 
 
Via dit schrijven tekenen wij bezwaar aan tegen uw besluit om de volgende redenen. 
 
Bij uw besluitvorming volgt u het advies van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs.  
De Adviescommissie heeft na toetsing van de fusie-effectrapportage vastgesteld dat alle 
gewenste procedures zijn gevolgd en dat daarmede aan de procescriteria zoals opgenomen 
in de wet en in de regeling is voldaan. 
 
De bezwaren waarop het negatieve advies gestoeld is, komen met name voort uit toetsing 
van de inhoudelijke criteria (norm voor keuzevrijheid).  
Wij willen hierbij opmerken dat de afwegingen van de commissie niet noodzakelijkerwijs uit 
de regeling voortvloeien, gezien de opmerking: “In de Memorie van Toelichting is opgemerkt 
dat het moeilijk is om vooraf te bepalen wat de precieze criteria moeten zijn  om uit te maken 
wanneer de variëteit van het onderwijsaanbod in gevaar komt, en hoe die criteria moeten 
worden afgewogen tegen andere waarden als kwaliteit en efficiency, zodat elke toets van de 
commissie maatwerk is. ” De commissie had derhalve behoorlijk wat ruimte om tot een ander 
advies te komen. 
 
Voorts beschouwt de Adviescommissie de verzorgingsgebieden van Stichting PRIMO VPR 
en Stichting OPO Albrandswaard als één verzorgingsgebied, en dus ook als één 
concurrentie gebied in relatie tot de keuzevrijheid en stelt vast dat het aantal scholen dan net 
boven de 50% uit komt. De commissie gaat er kennelijk vanuit dat ouders, woonachtig in het 
ene verzorgingsgebied, ondanks de significante afstand, een keuze willen kunnen maken 
voor een school in het andere verzorgingsgebied. 
Hoe onwaarschijnlijk ook, kan dit uiteraard na een fusie ook nog en zullen ouders naar 
verwachting niet erg geïnteresseerd zijn onder welke stichting de betreffende school valt. 
Ouders maken een keuze voor een school en niet voor een bestuur. 
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Aangezien de betreffende verzorgingsgebieden niet aansluitend zijn, dient de 
Adviescommissie in feite ook de tussenliggende gebieden te betrekken bij de overwegingen, 
waardoor één verzorgingsgebied ontstaat van Albrandswaard tot Westvoorne. 
Dit omdat het reëler is te veronderstellen dat ouders, vanwege de reisafstand, een keuze 
willen maken voor een (openbare) school in een tussenliggend gebied in plaats van het 
verzorgingsgebied van de andere fusiepartner. Het marktaandeel van Stichting PRIMO VPR 
en Stichting OPO Albrandswaard tezamen blijft dan uiteraard ruim onder de 50%. Het 
marktaandeel berekend op basis van het  aantal leerlingen blijft in beide gevallen zelfs onder 
de 50%. 
Het lijkt of de commissie variatie in het onderwijsaanbod relateert aan rechtspersonen en 
marktaanbod en niet aan de diversiteit in het onderwijs dat (op de verschillende scholen) 
wordt gegeven. Dit blijkt onder andere uit de zin: “Hierdoor wordt de marktpositie te groot, 
waardoor de variatie in onderwijsaanbod in deze regio significant wordt belemmerd.”. 
 
Binnen de verzorgingsgebieden van beide stichtingen afzonderlijk wijzigt er door een fusie 
niets, ook niet voor wat betreft de concurrentie. De commissie stelt zelf ook: “De  fusie heeft 
dus op het punt van keuze binnen de richting (het openbaar onderwijs) geen significante 
belemmering van de variatie van het onderwijsaanbod tot gevolg.”  
En verder: “Op het punt van pedagogisch-didactisch concept levert de fusie geen significante 
belemmering op voor de variatie van het onderwijsaanbod.”  
 
De commissie schrijft vervolgens: “Niet gebleken is dat zonder de fusie de continuïteit of de 
variatie van het onderwijsaanbod in gevaar zou komen.” Er is dus niet gekeken of door de 
fusie de continuïteit of de variatie van het onderwijsaanbod in gevaar zou komen. Naar onze 
mening had deze vraag dan met “Nee” beantwoord moeten worden. Tevens is er niet 
gekeken of bij een fusie de kwaliteit van het onderwijs geborgd zou kunnen worden of zelfs 
door de grotere schaal verbeterd kan worden. Dit was een belangrijke doelstelling voor beide 
besturen bij het aangaan van het fusie onderzoek. 
 
Tot slot suggereert de Adviescommissie dat de gemeenteraad van Albrandswaard kan 
bijdragen in de kosten van een bezoldigde bestuurder. Deze optie hebben wij tijdens een 
gesprek met de Wethouder van Albrandswaard besproken. De wethouder zal in aansluiting 
op ons bezwaarschrift eveneens haar standpunt bij u indienen. 
 
Op grond van artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verzoeken wij 
de minister om vertegenwoordigers van beide stichtingen in de gelegenheid te stellen te 
worden gehoord, voordat de minister een besluit neemt op het bezwaarschrift.  
 
Hoogachtend, 
 
St. Onderwijsgroep PRIMOvpr     Stichting Openbaar Primair  
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs   Onderwijs Albrandswaard 
Voorne-Putten en Regio     Namens deze, 
Namens deze, 
 
 
W.M. de Kam,       J. Boon H. Klijnsmit 
Voorzitter  College van Bestuur    Voorzitter Secretaris 
        Bestuur Bestuur 
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Geachte heer Dekker, 

Van de heer J. Boon, voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Openbaar 
Primair Onderwijs Albrandswaard (Stichting OPO Albrandswaard), hebben wij 
vernomen dat u op 19 december 2012 heeft besloten geen goedkeuring te verlenen 
aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPO Albrandswaard en de Stichting voor 
Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio (Stichting PRIMO VPR). 
Tevens hebben wij vernomen dat beide organisaties op 25 januari 2013 tegen uw 
besluit een bezwaarschrift hebben ingediend. 

Op 21 maart 2012 heeft het college, als onderdeel van de fusietoets, geadviseerd 
akkoord te gaan met de voorgenomen besturenfusie van de Stichting OPO 
Albrandswaard en de Stichting PRIMO VPR. De brief met dit advies is destijds 
verstuurd aan het Bestuur van de Stichting OPO Albrandswaard. 
Met dat advies hebben wij tevens aangegeven te hechten aan een vertegenwoordiging 
van Albrandswaard in het bestuur dan wel de Raad van Toezicht en hebben wij 
aangegeven het behoud van de onderwijskundige identiteit van de verschillende 
scholen van belang te achten. 

Wij delen u mede dat wij onverkort achter de wens staan van de Stichting OPO 
Albrandswaard en de Stichting PRIMO VPR om tot een besturenfusie te komen. 
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Wij hechten er aan u te verzekeren dat wij, ongeacht wat uw uiteindelijke besluit ook 
zal zijn, de gemeenteraad zullen adviseren die maatregelen te nemen die noodzakelijk 
zijn om het behoud van het openbaar onderwijs in de gemeente, conform de 
bepalingen in de Wet op het primair onderwijs, te garanderen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secreteöC7~~\ djê E) emeester, i 

van de Velde- de Wilde 



WET  OP  HET  PRIMAIR  ONDERWIJS  (WPO) 

Tekst zoals deze geldt op 21 januari 2013 
Volgende actualisering: juli 2013 

Artikel 48. Instandhouding openbare school door een stichting 

1. Een gemeenteraad kan besluiten dat een of meer openbare scholen in de gemeente in stand 
worden gehouden door een stichting die zich ten doel stelt het in stand houden van een of meer 
openbare scholen, al dan niet te zamen met openbare scholen als bedoeld in de Wet op de 
expertisecentra of openbare scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. 

2. De gemeenteraad maakt het voornemen tot een besluit als bedoeld in het eerste lid bekend. 

3. Een stichting die een openbare school in stand houdt, wordt opgericht door een of meer 
gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid. 

4. Het statutaire doel van de stichting is uitsluitend het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig 
artikel 46. 

5. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van een openbare 
school alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit. 

6. Onverminderd het vierde lid voorzien de statuten in ieder geval in een regeling omtrent: 

a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de stichting, 

b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van de bestuursleden, met dien 
verstande dat de leden van het bestuur worden benoemd door de gemeenteraad of gemeenteraden 
en dat ten minste een derde gedeelte, doch geen meerderheid, van die leden wordt benoemd op 
bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken school of 
scholen, 

c. de termijn waarvoor de bestuursleden worden benoemd, 

d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad of 
gemeenteraden en de vaststelling van de jaarrekening na instemming van de desbetreffende 
gemeenteraad of gemeenteraden, 

e. de wijze waarop de gemeenteraad of gemeenteraden toezicht op het bestuur uitoefenen, 

f. de gronden waarop het bestuur kan besluiten de vergaderingen besloten te houden, 

g. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met dien verstande dat deze periode 
ten minste 5 jaren bedraagt, en 

h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende 
invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd. 

De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het 
algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. 

7. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de 
desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden. 



8. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad of gemeenteraden verslag uit over de 
werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van 
het openbaar onderwijs. Het verslag wordt openbaar gemaakt. 

9. De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, 
op gronden, vermeld in de statuten. 

10. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd, 
neemt de gemeenteraad of gemeenteraden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit 
van het onderwijsproces te waarborgen. 

11. De gemeenteraad of gemeenteraden zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur 
of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig 
de stichting te ontbinden. 

12. Indien de school een raad van toezicht heeft, is het zesde lid niet van toepassing en voorzien de 
statuten, onverminderd artikel 17c, in ieder geval in een regeling omtrent: 

a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van de raad van toezicht van de stichting, 

b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van 
toezicht, met dien verstande dat de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de 
gemeenteraad of gemeenteraden en dat ten minste een derde gedeelte, doch geen meerderheid, van 
die leden wordt benoemd op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn 
ingeschreven op de betrokken school of scholen, 

c. de termijn waarvoor de leden van de raad van toezicht worden benoemd, 

d. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, en 

e. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met dien verstande dat deze periode 
ten minste 5 jaren bedraagt, 

h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende 
invloed van de overheid in de raad van toezicht is verzekerd. Het achtste, negende en elfde lid zijn 
van overeenkomstige toepassing. 
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