Brief aan de raad
Besluitnummer: 2021-0176652
Convenant Gemeentelijk Toezicht openbaar onderwijs OZHW

Aan de leden van de raad,
Als toezichthouder op het openbaar onderwijs informeert het college u over het volgende:
Op 1 januari 2015 is de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair
onderwijs en voortgezet onderwijs (verder te noemen: OZHW) opgericht. Onder deze
stichting vallen in totaal 24 scholen, waaronder basisscholen in Zwijndrecht.
De gemeenteraad treedt op als extern toezichthouder op het openbaar onderwijs. De leden
van de Raad van Toezicht, het orgaan dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur, worden
benoemd door de gemeenteraden waar de stichting actief is. Ook moeten gemeenteraden
instemmen met eventuele statutenwijzigingen van het openbaar onderwijs. Daarnaast is er
een toezicht rol belegd bij het College van B&W. Aan de hand van het Platform Toezicht
OZHW wordt er periodiek en structureel overleg gevoerd met de gemeentelijke
portefeuillehouders. In dit overleg versterkt OZHW informatie over de financiële staat en de
instandhouding en het functioneren van de scholen.
In navolging van artikel 10, lid 3 van de statuten van de stichting, is in 2015 een convenant
opgesteld door het college van bestuur van deze stichting en de colleges van Burgemeester
en Wethouders van de gemeenten met scholen van OZHW. Hierin zijn nadere afspraken
gemaakt over:




het verstrekken van informatie aan de gemeenten door OZHW;
het voeren van periodiek overleg tussen de gemeenten en OZHW;
de wijze waarop dit overleg plaatsvindt.

Het convenant is destijds vastgesteld in samenspraak met het platform gemeentelijk toezicht
openbaar onderwijs. Hierin nemen de betrokken wethouders van de verschillende
gemeenten (Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Zwijndrecht)
plaats. Het platform heeft periodiek overleg met het college van bestuur van OZHW.
Met ingang van 1 januari 2021 is het bestuur van SOBA (Stichting Openbaar Basisonderwijs
Alblasserdam) gefuseerd met OZHW. Dit heeft tot gevolg dat statuten en convenant
gewijzigd worden. De statutenwijziging wordt op korte termijn ter besluitvorming voorgelegd
aan uw raad.
Het college heeft op 11 januari ingestemd met het vernieuwde convenant. De burgemeester
heeft om praktische reden de voorzitter van het gemeentelijk platform volmacht verleend om
het convenant namens gemeente Zwijndrecht te ondertekenen. De overige gemeenten doen
dit op gelijke wijze.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
De secretaris,

De burgemeester,

