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Voorstel
1. In te stemmen met de nieuwe statuten van De Basis.
Inleiding
De beide Arnhemse schoolbesturen De Basis en Fluvius werken onderling nauw samen en vormen een
personele unie op het niveau van het bestuur en de raad van toezicht. De samenvoeging van de raden
van toezicht, in 2017, vraagt voor zowel De Basis als Fluvius om een wijziging van de statuten. De
statutenwijziging van De Basis behoeft de instemming van de gemeenteraad (art. 48, lid 7 Wet op het
primair onderwijs). Daarvoor dient dit voorstel.
Beoogd effect
Bevorderen van goed onderwijs voor Arnhemse kinderen door de samenwerking van De Basis en
Fluvius binnen een personele unie te ondersteunen.
Argumenten
1.1 Goed en gevarieerd onderwijs voor Arnhemse kinderen door samenwerking tussen schoolbesturen.
Kinderen hebben belang bij goed onderwijs. Onder het motto 'Samen voor ieder kind' staan De Basis
en Fluvius gezamenlijk voor vitale scholen en een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod van primair
onderwijs in de stad, dat aansluit bij de behoeften van ouders en kinderen. Zij menen dat
samenwerking van beide organisaties het beste antwoord is op de groeiende eisen en verwachtingen
vanuit de samenleving ten aanzien van de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs.
Sinds 2017 vormen de schoolbesturen een personele unie op het niveau van het bestuur en de raad
van toezicht. De afzonderlijke stichtingen blijven bestaan, maar binnen college van bestuur en raad
van toezicht zijn over en weer dezelfde personen benoemd.
Op langere termijn willen de besturen komen tot een fusie van de beide organisaties, maar dit is
wettelijk nog niet mogelijk. Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd de fusietoets
die hierbij in de weg staat te zullen schrappen.

1.2 De vorming van de personele unie DeBasisFluvius maakt een statutenwijziging nodig (voor zowel De
Basis als Fluvius).
Als gevolg van de vorming van de personele unie moeten de statuten van De Basis en Fluvius
worden geharmoniseerd. Door de samenvoeging van de beide raden van toezicht bestaat de
gezamenlijke raad van toezicht van DeBasisFluvius nu uit zeven personen. De huidige statuten van
De Basis laten echter ruimte tot maximaal vijf personen. Met de statutenwijziging wordt ruimte
gecreëerd voor een raad van toezicht bestaande uit maximaal zeven personen (art. 13, eerste lid).
Het voornemen is de gezamenlijke raad van toezicht straks weer terug te brengen tot vijf leden.
Gelet op de vorming van de personele unie is aan de statuten de bepaling toegevoegd dat de
colleges van bestuur van De Basis en Fluvius dezelfde samenstelling hebben (art. 6, lid 2). Ook voor
de beide raden van toezicht is bepaald dat die dezelfde samenstelling hebben (art. 13, lid 2).
1.3 De statutenwijziging van De Basis vereist de instemming van de gemeenteraad.
Stichting De Basis houdt voor de gemeente Arnhem de openbare scholen in stand (statuten art. 2).
Om er zeker van te zijn dat die instandhouding gewaarborgd blijft, oefent de gemeenteraad (beperkt)
toezicht uit op het schoolbestuur. Deze bemoeienis vindt zijn legitimering in artikel 23 van de
Grondwet. Ook in het geval dat het gemeentebestuur het openbaar onderwijs in de gemeente heeft
verzelfstandigd, blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het openbaar onderwijs van
kracht ('zorgplicht'). In de Wet op het primair onderwijs is hieraan invulling gegeven onder meer met
de bepaling dat de statuten van een stichting voor openbaar onderwijs slechts kunnen worden
gewijzigd na instemming van de gemeenteraad (artikel 17, lid 6 alsmede artikel 48, lid 7 Wpo). De
huidige en nieuwe statuten van De Basis kennen deze bepaling ook (artikel 8, lid 4).

Kanttekeningen en risico's
1.1 Garantie van het openbaar onderwijs.
Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs, kenmerkend voor ons Nederlandse
onderwijsbestel, is in de afgelopen decennia minder scherp geworden. De levensbeschouwelijke
identiteit van veel scholen voor bijzonder onderwijs is minder op de voorgrond komen staan. Dit
maakt de weg vrij naar nauwere onderlinge samenwerking of zelfs het samengaan van scholen van
verschillende denominatie (samenwerkingsschool). Dit alles laat onverlet dat gemeenten
(eind)verantwoordelijk zijn en blijven voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente van goede
kwaliteit. Het is de taak van de gemeente erop toe te zien dat de continuïteit en eigenheid van het
openbaar onderwijs (zoals in de wet vastgelegd) ook binnen de samenwerking van De Basis en
Fluvius in te toekomst geborgd zullen zijn. In de situatie zoals bij De Basis, dat er sprake is van een
raad van toezicht-model, is dit toezicht terughoudend van aard.
In de statuten van De Basis is de garantie opgenomen dat in de beide raden van toezicht de
belangen van het openbaar en confessioneel onderwijs in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.

Financiën
N.v.t.
Uitvoering
Na goedkeuring door uw raad kunnen de statuten bij notariële akte worden vastgesteld en in werking
treden. De Basis en Fluvius worden van het raadsbesluit op de hoogte gebracht.
Communicatie
N.v.t.
Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
 Voorstel nieuwe statuten De Basis

Ter inzage stukken voor gemeenteraad
 N.v.t.
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