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Gevraagd besluit: 
In te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Meerwerf Basisscholen van 13 september 2012. 
 
Publiekssamenvatting 
Met de komst van de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur PO (WPO) zijn schoolbesturen verplicht het bestuur en 
het intern toezicht daarop stringent en formeel te scheiden. Dit is gerealiseerd in het concept statutenwijziging 
van 13 september 2012. 
  
Inleiding 
Het bestuur van de Stichting Basisscholen Meerwerf Den Helder heeft aan de gemeenteraad het concept 
statutenwijziging toegezonden met de vraag in te stemmen met de wijziging. 
De bevoegdheid van de raad ligt vast in de Wet op Primair onderwijs en is vastgelegd in artikel 26 van de 
statuten van de Stichting Meerwerf Basisscholen. Het document is beoordeeld en voldoet aan de wettelijke 
kaders. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Scheiding van bestuur en intern toezicht van Stichting Meerwerf Basisscholen. 
 
Kader 
De wet op het primair onderwijs schrijft in artikel 48 voor dat bij het in stand houden van een openbare 
basisschool door een stichting de gemeenteraad dient in te stemmen met een statutenwijziging waarna het 
bestuur van de rechtspersoon overgaat tot goedkeuring van het document. Dit is nader uitgewerkt in het 
concept statuten van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. 
 
Argumenten 
Het stichtingsbestuur heeft zich georiënteerd op de vraag op welke wijze de scheiding van bestuur en intern 
toezicht binnen het door de stichting georganiseerde onderwijs kan worden ingevoerd. 
De keuze is gevallen op het Mandaat – Delegatiemodel, hetgeen erop neerkomt  dat de huidige structuur van 
Bestuur en Algemene directie blijft bestaan maar waarbij voornoemde scheiding expliciet wordt vastgelegd in de 
statuten van de stichting. Dit is gerealiseerd in het concept statutenwijziging van 13 september 2012.                              
 
De raad behoudt de toezichthoudende rol, omdat er gekozen is voor een ander besturingsmodel, dit is 
vastgelegd in artikel 5 lid 1 van de statuten, welke luidt als volgt: "De stichting kent een bestuur, dat optreedt als 
intern toezichthouder zoals bedoeld in de WPO en een algemene directie, die de schoolbestuurlijke taken en 
bevoegdheden uitoefent binnen de door het bestuur daartoe in het managementstatuut vastgestelde kaders". 
 
Maatschappelijk draagvlak 
De gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad heeft een positief advies uitgebracht op de voorgenomen 
statutenwijziging.  
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat sprake is van een procedure die 
voortvloeit uit nieuwe wetgeving, en daarmee vallend onder de uitzonderingsbepalingen volgens artikel 2b en c 
van de Referendumverordening. 
 
Financiële consequenties 
Dit besluit heeft geen financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Den Helder 
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Communicatie 
Zie realisatie 
 
 
 
Realisatie 
Toezenden van de brief waarin het besluit van de gemeenteraad wordt meegedeeld 
 
 
 
 
Den Helder, 27 november 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
J.E. Diepeveen  
 


