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Publiekssamenvatting
Het bestuur van de Stichting Meerwerf basisscholen Den Helder heeft een ontwerp statutenwijziging ter
instemming aangeboden aan de raad. In de huidige statuten is de sinds 2010 in de wet vastgelegde verplichte
scheiding tussen bestuur en toezicht nog niet geregeld. In het belang van het openbaar basisonderwijs en ten
behoeve van de kwaliteit van dit onderwijs dienen de principes van goed bestuur te worden nageleefd. Deze
scheiding kan plaatsvinden op twee manieren, namelijk via een functionele scheiding of via een organieke
scheiding (Raad van Toezicht). In de voorliggende ontwerp statutenwijziging is gekozen voor een organieke
scheiding in de vorm van het Raad van Toezicht-model.
Inleiding
Sinds 2010 is de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. Belangrijk onderdeel van deze wet is de
verplichte scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Deze scheiding kan plaatsvinden op twee manieren,
namelijk via functionele scheiding of via een organieke scheiding (Raad van Toezicht). In de voorliggende
ontwerpstatuten is gekozen voor een organieke scheiding in de vorm van het Raad van Toezicht-model.
Gedurende het afgelopen jaar zijn diverse versies van de ontwerp statutenwijziging ter instemming aan u
voorgelegd. Versies waar u om diverse redenen uw instemming niet aan kon verlenen. Diverse gesprekken en
een laatste juridische check door een extern bureau hebben geleid tot de laatste aanpassingen waarvan de
resultaten aan u ter instemming voorliggen. In de voorliggend versie is onder andere het recht van de
gemeenteraad om de profielen van de leden van de Raad van Toezicht vast te stellen toegevoegd.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Goed openbaar onderwijs met een bestuur dat voldoet aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur.
Kader
De Wet op het primair onderwijs (WPO) geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen van de gemeenteraad
ten opzichte van het openbaar bestuur, waaronder het instemmen met een voorgenomen statutenwijziging
(artikel 48, lid 7).
Argumenten
Wettelijke verplichting
Stichting Meerwerf is op grond van de Wet Goed onderwijs, goed bestuur (2010) gehouden om binnen de
structuur van de Stichting tot een scheiding van functies bestuur en toezicht te komen. Met het oog daarop is
door de Stichting Meerwerf gekozen voor een organieke scheiding in de vorm van het zogeheten Raad van
Toezicht-model. Bij invoering van dit model vindt op grond van de genoemde wet in enkele opzichten een
verschuiving plaats van het echter toezicht door de gemeenteraad naar het interne toezicht door een Raad van
Toezicht van de Stichting Meerwerf. Dit geldt onder andere voor het goedkeuren van begroting en jaarverslag.
Verbetering bestuurlijk instrumentarium
Bevoegdheden van de gemeenteraad op grond van de Wet Primair Onderwijs, dan wel de statuten zijn o.a.:
- het instemmen met de wijziging van de statuten;
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- ingeval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet zelf te voorzien in
het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden;
- het vaststellen van de profielschetsen van de Raad van Toezicht (na advies van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad);
- het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht (met inachtneming van de wettelijke voordrachten);
- kennis te nemen van de jaarlijks in te dienen verantwoording en jaarverslag;
- in te stemmen met een besluit tot ontbinding.
Met de Stichting Meerwerf basisscholen is een convenant bestuurlijk periodiek overleg afgesloten. Dit
halfjaarlijks overleg tussen bestuur en portefeuillehouder is bedoeld om de aan de hand van de begroting en het
jaarverslag de dagelijks gang van het openbaar basisonderwijs te bespreken. Dit overleg staat los van de
bevoegdheid van de raad om kennis te nemen van de verantwoording en het jaarverslag.
Toelichting statuten
In de ontwerpstatuten is opgenomen dat het bestuur van de Stichting uit maximaal 1 FTE bestaat. De Raad van
Toezicht is bevoegd op tijdelijke basis meer bestuursleden dan 1 FTE te benoemen, wanneer dit nodig is voor
de strategische positionering van de Stichting bij bijvoorbeeld vormen van vergaande samenwerking dan wel
een mogelijke fusie met een andere schoolbestuur. Wanneer van die bevoegdheid gebruik wordt gemaakt,
wordt dit door de Raad van Toezicht gemeld aan de gemeenteraad.
In de overgangsbepalingen staat vermeld, dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de
gemeenteraad, zij het in eerste instantie drie leden op grond van bindende voordrachten door de GMR en de
ouders. Van een voordracht van twee leden op voordracht van de (nieuwe) Raad van Toezicht kan nog geen
sprake zijn, omdat die nog niet bestaat. De betreffende voordracht zal op een later moment ter besluitvorming
aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Om het openbare karakter te waarborgen is in de ontwerpstatuten opgenomen dat de leden van de Raad van
Toezicht actief het karakter van het openbaar onderwijs respecteren. Daarnaast is toegevoegd de
bevoegdheid van de gemeenteraad om de profielen van de Raad van Toezicht vast te stellen.
Maatschappelijk draagvlak
Het voorstel valt niet onder de uitzonderingsbepalingen van de Referendumverordening. Gezien de aard van
het onderwerp wordt voorgesteld geen referendum te organiseren.
Financiële consequenties
Het instemmen met de statutenwijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.
Communicatie
De ontwerpstatuten zijn binnen Meerwerf besproken met de GMR en het directieberaad. Deze hebben positief
geadviseerd. Op diverse momenten is met fractievoorzitters van raadsfracties over de statuten gesproken.
Realisatie
Na het vaststellen van de ontwerpstatuten en de profielschetsen van de Raad van Toezicht kan de Stichting
Meerwerf een advertentie plaatsen voor het werven van leden voor de Raad van Toezicht. De selectie van de
kandidaten zal na de zomervakantie plaatsvinden. Uit de kandidaten worden op bindende voordracht van de
GMR en de ouders drie kandidaten ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad. Uit dezelfde
kandidaten worden door de drie benoemde kandidaten (RvT in oprichting) twee kandidaten geselecteerd en op
voordracht ter benoeming aan de gemeenteraad voorgedragen. Vervolgens wordt een bestuurder gezocht en
benoemd. Met de benoeming van de bestuurder zijn alle namen bekend en kunnen de ontwerpstatuten
bekrachtigd worden bij de notaris. Naar verwachting zal dit eind 2015 plaatsvinden.

Den Helder, 9 juni 2015.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox
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