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Samenvatting
Het bestuur van Openbare Basisschool Uilenspiegel is ondergebracht bij Stichting Openbaar
OnderwijsGroep (Stichting OOG). De gemeente Boekel is samen met de gemeenten Bernheze,
Landerd, Oss, St. Oedenrode, Uden en Veghel verantwoordelijk voor het toezicht op deze
stichting.
Na de laatste wijziging in 2012 is gebleken dat de statuten op een aantal punten in juridische zin
nog niet volledig voldoen, hetgeen een nieuwe wijziging noodzakelijk maakt. Van deze
gelegenheid wordt dan tevens gebruik gemaakt om de aanstelling van het nieuwe College van
Bestuur, de adreswijziging van het bestuurskantoor en de naamswijziging van een aantal OOGscholen in de statuten op te nemen c.q. te verwerken. Voor deze nieuwe wijziging(en) van de
statuten is de instemming van uw raad vereist.
Voorgesteld besluit :
In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting Openbaar
OnderwijsGroep (OOG)
Inleiding/probleemstelling:
In onze gemeente, maar ook in 6 andere regiogemeenten worden de openbare basisscholen in
stand gehouden door de Stichting Openbaar OnderwijsGroep (OOG).Ingevolge artikel 48 lid 7 van
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) kunnen de statuten van deze stichting slechts gewijzigd
worden na instemming van de betreffende gemeenteraden. Omdat de statuten op een aantal
punten in juridische zin niet volledig voldoen, dienen deze gewijzigd te worden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In 2012 is voor de laatste keer een aantal wijzigingen doorgevoerd in de statuten.
Beoogd resultaat:
In de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint Oedenrode, Uden en Veghel is het
bestuur van het openbaar basisonderwijs op afstand geplaatst van de raden door conform artikel
48 WPO de instandhouding van de openbare basisscholen over te dragen aan de stichting
Openbaar OnderwijsGroep (OOG). Als gevolg van deze overdracht oefent stichting OOG
nagenoeg alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit, met uitzondering van een
aantal specifieke aan de gemeenteraad/-raden toebedeelde ‘toezicht’taken. Om te voorkomen dat
stichting OOG telkens met zeven gemeenten afzonderlijk moet onderhandelen is coördinatie van
het toezicht gewenst. Daartoe is een gemeenschappelijk regeling (GR) in het leven geroepen,
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waarbij het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) dat bestaat uit de onderwijswethouders van de 7
gemeenten, de aan de gemeenteraad/-raden toebedeelde taken/bevoegdheden uitoefent. Twee
bevoegdheden zijn hiervan uitgezonderd: (het instemmen met) de wijziging van de statuten en
(het instemmen met) het ontbinden van de stichting. Deze bevoegdheden blijven bij de individuele
gemeenteraden.
In het kader van de inwerkingtreding van de ‘Wet goed onderwijs, goed bestuur heeft in 2012 de
laatste statutenwijziging plaatsgevonden. Onlangs is gebleken, dat de statuten in juridische zin
niet volledig voldoen, hetgeen een nieuwe wijziging noodzakelijk maakt. Een aantal in de statuten
opgenomen bevoegdheden (artikel 13, 14 lid 2, 15 lid 2, 20 lid 2, 23 lid 1, 24 lid 1 en 25 lid 2) is
namelijk zowel bij het GO als bij de deelnemende gemeenteraden neergelegd. Dit kan niet; het is
óf het GO óf de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van deze bevoegdheden is aansluiting
gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede in de GR ter zake. Tevens is van
de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanstelling van het nieuwe College van Bestuur, de
adreswijziging van het bestuurskantoor, de naamswijziging van een aantal OOG-scholen en
enkele kleine tekstuele aanpassingen in de statuten op te nemen c.q. te verwerken.
Keuzemogelijkheden:
Met de voorgestelde wijzigingen worden de statuten aangepast aan de geldende regelgeving. De
7 gemeenten trekken hierin samen op. Er is geen reden om hiervan af te wijken.
Argumenten:
- De wijziging van de statuten voldoet aan de wettelijke vereisten c.q. het bepaalde in artikel 48
WPO. De voorgestelde wijzigingen zijn juridisch getoetst door de interne juristen van de
deelnemende gemeenten.
- Door deze wijziging worden de statuten in overeenstemming gebracht met de
taken/bevoegdheden, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling ‘Openbaar Onderwijs
gemeenten Bernheze, Boekel Landerd, Oss, Sint Oedenrode, Uden en Veghel’.
In de ‘oude’ statuten was nog sprake van ‘gedeelde’ taken/bevoegdheden. Nu is de bevoegdheid
conform artikel 48 WPO en de Gemeenschappelijke regeling neergelegd bij of het GO of de
deelnemende gemeenteraden
- De wijziging van de statuten c.q. de aanpassingen van de taken/bevoegdheden tussen GO en
de deelnemende gemeenten leidt niet tot een veranderende relatie met stichting OOG
Het openbaar onderwijs komt door de statutenwijziging niet op een grotere afstand van de
gemeente te staan. De eindverantwoordelijkheid van gemeenten voor (het toezicht) op het
openbaar onderwijs verandert niet.
- Gemeenschappelijke regeling behoeft aanpassing
In de huidige GR is in artikel 3 opgenomen, dat de opheffing van scholen een taak/bevoegdheid is
die is voorbehouden aan de gemeenteraad/-raden, een en ander conform artikel 48 lid 5 WPO.
Per 1 januari 2014 is de WPO op dit punt echter gewijzigd. Een verzelfstandigd bestuur voor
openbaar onderwijs kan voortaan zelf beslissen tot het stichten en opheffen van een openbare
school. Deze taak/bevoegdheid ligt daarmee niet meer op het bordje van de gemeenteraad/raden. De reden van deze wetwijziging is gelegen in de wenselijkheid om het onderscheid tussen
verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs en besturen van bijzondere scholen ten
aanzien van stichting en opheffing weg te nemen.
Op dit punt zal de GR dus aangepast moeten worden. Gezien de op handen zijnde fusie van de
gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel tot Meierijstad per 1 januari 2017 zal de GR
sowieso aangepast moeten worden. In dat kader wordt voorgesteld de wijziging van artikel 3 in
één keer mee te nemen met de wijziging van de GR in het kader van eerdergenoemde fusie.
Deze wijzigingen van de GR zullen in 2017 aan uw raad worden voorgelegd.
- Alle raden van de zeven deelnemende gemeenten dienen in te stemmen met de voorgestelde
wijziging van de statuten. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt en verleden. Naar verwachting zal dit in het laatste kwartaal van 2016 aan de orde
zijn.
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Financiële gevolgen en dekking:
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen
Risico’s:
nvt
Communicatie:
De communicatie over de statutenwijziging verloopt via Stichting OOG.
Uitvoering en evaluatie:
Stichting OOG is verantwoordelijk voor uitvoering van de statutenwijziging via de notaris.
Conform artikel 20 van de statuten brengt het college van bestuur van stichting OOG jaarlijks
verslag uit aan het GO. Als uit dit verslag naar voren komt, dat aanpassing van statuten of GR
noodzakelijk is, dan zal het GO daartoe de vereiste acties ondernemen richting de deelnemende
gemeenteraden.
Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting Openbaar
OnderwijsGroep (OOG)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd: De gewijzigde statuten, met toelichting
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