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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: raadsvoorstel statutenwijziging als gevolg van fusie
schoolbesturen SPOM en Oeverwal
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging

Aanleiding
Stichting SPOM en Stichting Oeverwal willen per 1 januari 2020 fuseren. Conform de wet
op het Primair onderwijs (verder Wpo) dient de gemeenteraad in te stemmen met de
gewijzigde statuten. Deze instemming is vereist vanwege de gemeentelijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van het openbaar onderwijs. Middels deze wijziging van
de statuten worden de basisscholen van Stichting SPOM en Stichting Oeverwal onder één
bestuur gebracht.

Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
De fusie van de schoolbesturen leidt tot het versterken van de onderwijskwaliteit, en het
reduceren van financiële en personele risico’s. De nieuwe fusiestichting zetelt in de
gemeente Druten.
Argumenten
1.1
De instemming van de gemeenteraad is wettelijk vereist vanwege de
gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het openbaar onderwijs.
In de gemeente Druten verzorgt basisschool de Appelhof openbaar onderwijs.
De nieuwe statuten voldoen aan de vereisten beschreven in art. 17 Wpo.
1.2

Conform art 17 lid 6 Wpo kan instemming slechts worden onthouden indien
overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor
zover het openbaar onderwijs betreft.
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1.3

In de gemeenten West Maas en Waal en Beuningen zijn eveneens basisscholen
die openbaar onderwijs verzorgen en ressorteren onder de fusiestichting. Deze
gemeenten ontvingen ook het instemmingsverzoek van de fusiestichting.

1.4

Omdat het werkgebied van de nieuwe stichting drie gemeenten beslaat, willen
de betrokken gemeenten afspraken maken over het uitoefenen van het
wettelijk toezicht op het openbaar onderwijs. Waar mogelijk willen we deze
taak gezamenlijk uitvoeren. Dit is ook de wens van de fusiestichting in
oprichting: zij organiseert een gemeenschappelijke raadsinformatieavond op
26 augustus over de statutenwijziging voor raadsleden uit de gemeenten
Druten, Beuningen en West Maas en Waal.

Toetsing aan de wettelijke bepalingen van de Wpo:
Wettelijke bepalingen t.a.v. de
statuten relaterend aan de
bevoegdheid van de gemeenteraad
Wpo art. 17.5 d: de vaststelling van de
begroting en jaarrekening na overleg met
de gemeenteraad van de gemeente waarin
de school waar openbaar onderwijs wordt
gegeven, gevestigd is,

Bijbehorende bepaling in de
gewijzigde statuten

Wpo art. 17.5.e: de wijze waarop de
gemeenteraad van de gemeente waarin de
school waar openbaar onderwijs wordt
gegeven, gevestigd is, toezicht op het
bestuur van die school uitoefent,

Art. 6.4 De gemeenteraden van de
gemeenten waarin de stichting scholen in
stand houden overeenkomstig de wet en
deze statuten toezicht voor zover het
openbaar onderwijs betreft

Wpo art. 17.5.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 voor zover het openbaar
onderwijs betreft.

Art 20 jo art19.4: het College van bestuur
is bevoegd de stichting te ontbinden, met
in achtneming van hetgeen bepaald is in
art. 19 lid 1,2,3 en 4.

Wpo art. 17.6 De statuten van de stichting
kunnen slechts worden gewijzigd na
instemming van de gemeenteraad van de
gemeente waarin de school waar openbaar
onderwijs wordt gegeven, gevestigd is.
Instemming kan slechts worden onthouden
indien overheersende invloed van de
overheid in het bestuur niet is verzekerd

Begroting en jaarrekening worden
vastgesteld na overleg met de
gemeenteraden (art. 17.3 en 17.4)

Art 19.4:een besluit tot statutenwijziging
behoeft voorafgaande instemming van de
gemeenteraden waarin de door de
stichting in stand gehouden openbare
scholen zijn gelegen. Instemming kan
slechts worden onthouden indien
overheersende invloed van de overheid in
het bestuur van de stichting niet is
verzekerd voor zover het openbaar
onderwijs betreft
Art 19.4:een besluit tot statutenwijziging
behoeft voorafgaande instemming van de
gemeenteraden waarin de door de
stichting in stand gehouden openbare
scholen zijn gelegen. Instemming kan
slechts worden onthouden indien
overheersende invloed van de overheid in
het bestuur van de stichting niet is
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voor zover het openbaar onderwijs betreft.

verzekerd voor zover het openbaar
onderwijs betreft

Tegenargumenten en risico’s
Financiële gevolgen
Communicatie
De fusiestichting in oprichting verzorgt op 26 augustus 2019 een raadsinformatie-avond
voor de raadsleden van de drie gemeenten waarbinnen SPOM en Oeverwal in het primair
onderwijs voorzien.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na instemming wordt de procedure tot vaststelling van de statuten door de fusiestichting
afgerond met als doel dat deze in werking treden per 1 januari 2020
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.

Voorstel
Advies
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