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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 29 septémoer IblT, 

Constaterende dat: 
• Er reeds langere t i jd onrust is binnen de Stichting Meerwerf over het gevoerde beleid en de 

uitvoering daarvan. 
• De bedoelde onrust wordt veroorzaakt door verschillen van mening tussen diverse 

geledingen maar vooral tussen GMR enerzijds en bestuur / directie anderzijds. 
• Er op basis van wettelijke voorschriften sedert 2010 nieuwe statuten moeten worden 

vastgesteld doch dat tot op heden geen voldragen concept statuten aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring zijn aangeboden mede als gevolg van genoemde verschillen van inzicht. 

• Het gemeentebestuur een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren in 2013 naar de 
problemen binnen de Stichting Meerwerf. 

• Op basis van conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek het zittende bestuur is 
vervangen door een interim-bestuur met als opdracht; het opstellen van nieuwe statuten; het 
opstellen van profielen voor nieuwe bestuursleden ; het opstellen van een koers voor de 
toekomst van Meerwerf en het waarnemen van doorlopende taken. 

• Ook het tussentijds benoemde interim-bestuur na ruim een half jaar niet in staat l i jk t te zi jn 
orde op zaken te stellen en concept statuten te produceren die ondersteund door de GMR op 
goedkeuring door de gemeenteraad kunnen rekenen. 

• Er in de afgelopen jaren meerdere scholen binnen de Stichting Meerwerf door de 
onderwijsinspectie in aanmerking zi jn gekomen voor een zgn."kwaliteitsonderzoek voor 
arrangementsonderzoek", hetgeen betekent dat de kwaliteit van het onderwijs op die scholen 
gedurende een o f meerdere jaren niet optimaal was. 

• Het interim-bestuur de richtlijnen van het gemeentebestuur te ruim l i jk t te interpreteren, 
althans acties onderneemt met betrekking tot het werven van leden voor een Raad van 
Toezicht waarvan zowel de statutaire instelling als profielen nog niet zijn goedgekeurd. 

• Het interim-bestuur aansluiting zoekt met andere vormen van onderwijs en daartoe 
vergaande besluiten neemt die niet stroken met opdracht noch gebaseerd zijn op een breed 
gedragen visie op het openbaar basisonderwijs in Den Helder. 

Overwegende dat: 
• Kan worden aangenomen dat de kwaliteit van het onderwijs op meerdere scholen binnen de 

Stichting Meerwerf mede negatief wordt beïnvloed door genoemde onrust die reeds langere 
t i jd voortduurt. 

• Er op korte termijn geen uitzicht bestaat op het opstellen en goedkeuren van breed gedragen 
statuten voor de Stichting Meerwerf die door de gemeenteraad zullen worden goedgekeurd. 

• Het belang van het openbaar onderwijs in Den Helder en met name de kwaliteit daarvan op 
korte termijn is gediend met bestuurlijke rust. 

• De handelswijze van het interim-bestuur niet bijdraagt aan de rust binnen de Stichting 
Meerwerf en derhalve bestuurlijke rust op korte termijn niet gerealiseerd l i jk t te kunnen 
worden binnen de structuur waarbij het openbaar onderwijs "op afstand staat" binnen de 
stichting Meerwerf. 

• De situatie als geheel maar met name de voortdurende onrust en de daaruit inmiddels 
voortvloeiende negatieve invloed op de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Den Helder 
voldoende zijn om conform art 48 l id 11 van de wet op het primair onderwijs te kunnen 
spreken van taakverwaarlozing door het bestuur. 



• Er voldoende aanleiding is om het functioneren van de Stichting Meerwerf grondig te 
evalueren. 

• De gemeenteraad in voorkomend geval geen andere bevoegdheden dan wel middelen voor 
handen heeft om in te grijpen dan om zelf in het bestuur te voorzien. 

Draagt het college op: 

Op een zo kort mogelijke termijn een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om als 
gemeentebestuur maximale invloed uit te kunnen oefenen op het bestuur van de Stichting Meerwerf 
met als doel: 

1. de uitvoering van de bestuursopdracht aan het interim bestuur en 
2. het terugbrengen van de rust binnen de organisatie van de Stichting Meerwerf; 

Indien het onderzoek en de gestelde doelen naar het oordeel van de gemeenteraad niet tot een 
resultaat leiden, dan dient het als gemeentebestuur zelf voorzien in het bestuur van de scholen in 
overweging te worden genomen. 

E n gaat over tot de orde van de dag. 
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MJZ. Wouters Wouters 
Behoorlijk Bestuur 
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