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Aan de fractie van Streekbelangen
t.a.v. R.Roos

     
     

Datum

1 november 2011

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 

Reglement van orde betreffende Villa Primair 

Bijlage(n)

     

Afdeling

onderwijs en sport

Behandeld door

Dinnie Lansberg

Direct nummer

0346 254797

E-mail

dinnie.lansberg@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk

     

Uw kenmerk

     

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen gesteld over Villa Primair .

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 1  
Welke 'harde' afspraken blijken niet te zijn nagekomen anders dan genoemd onder pt 2.7 in de brief? 
Antwoord 1
De belangrijkste harde afspraak was die over de formatiereductie. Andere “harde” afspraken zijn ons niet 
bekend.

Vraag 2
Wat is de reden dat de beoogde formatiereductie van ca 10 fte niet is gerealiseerd? 
Antwoord 2
Ondanks herhaalde toezeggingen is het proces van uitdiensttreding  niet opgestart en zijn mensen niet uit 
dienst getreden terwijl dit wel zo werd verteld. De afdeling personeelzaken heeft hierin niet voldoende 
adequaat opgetreden. Ook is personeel van de ene fusiepartner Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland 
( hierna Stiboge)  bij de andere fusiepartner Stichting  Primair in dienst genomen waardoor er per saldo 
geen personeelsreductie werd gerealiseerd.

Vraag 3
Zijn er thans nog bestuurders actief bij de Villa Primair, die thans op enigerlei wijze betrokken zijn bij Raad, 
College, ambtelijk organisatie of anderszins bij de gemeente Stichtse Vecht? 
Antwoord 3
Nee. De voormalige gemeente Loenen had in de persoon van de portefeuillehouder onderwijs zitting in het 
Gemeenschappelijk Orgaan dat de toezichthoudende taken  van de gemeenten op de Stichting Primair  
uitoefende. Bestuurders en Raad van Toezicht van de  gefuseerde Stichting hadden noch hebben enige 
band met de gemeente. Overigens hebben  de  oud bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van 
Primair  en Stiboge hun portefeuille beschikbaar gesteld. De  nieuwe leden van de Raad van Toezicht die 
benoemd zijn na de fusie zijn niet afgetreden. De huidige bestuurder van Villa Primair is 1 oktober  2010, 
dus na de fusie, aangetreden. 
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Vraag 4
 Wordt onderzocht of hierbij bestuurlijke aansprakelijkheid kan gaan optreden en wordt bij die keuze de 
Raad daarbij betrokken? 
Antwoord 4
 N.v.t. 

Vraag 5
 Is, cq wordt de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd of zijn er hiervoor bijzondere maatregelen nodig? 
En zo ja, wat zijn deze maatregelen? 
Antwoord 5

26  september heeft er een vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan plaatsgevonden. Op 17 november 

a.s. heeft dit een vervolg. Wij verwachten u na dit overleg te kunnen informeren over bovengenoemde zaken.

In het overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan van 26 september is de afspraak om prudent met de 

informatie rond deze zaak om te gaan, nogmaals bevestigd. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee

rekening te houden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

gemeentesecretaris burgemeester

Pagina  2 van 2


