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van raad van toezicht.

Besluit college CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. De statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) 

goedkeuren.
2. De raad informeren over de statutenwijziging en de herbenoeming van de volgende drie 

leden van de Raad van Toezicht van Wereldkidz: mevrouw D. Bakker, mevrouw H. Koster en 
de heer R. Kevenaar.
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TOELICHTING

Inleiding
De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (hierna Wereldkidz) heeft ons verzocht in te 
stemmen met wijziging van haar statuten. De wijziging van de statuten heeft betrekking op de wijze 
van toezicht door de gemeente op Wereldkidz. Deze wordt in lijn gebracht met de actuele wettelijke 
mogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen betreffen de bevoegdheid van de gemeente ten aanzien 
van goedkeuring/instemming van begroting en jaarrekening en de vereiste instemming van de 
gemeente voor het opheffen van een openbare school. Daarnaast zijn er enige wijzigingen die de 
statuten aanpassen aan de actualiteit.

Argumenten

1.1.0p grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs is goedkeuring/instemming door de 
gemeente met begroting/jaarrekening van de Wereldkidz niet verplicht 
In 2010 is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) gewijzigd. De wetgever heeft in 2010 de 
bevoegdheid van de gemeenteraden om begroting en jaarrekening goed te keuren geschrapt in die 
gevallen dat de openbare scholen vallen onder een stichting met een Raad van Toezicht (RvT). 
Wereldkidz heeft een RvT. De RvT heeft de taak om toe te zien op het financieel beleid, benoemt de 
accountant en keurt de begroting en de jaarrekening goed. De RvT heeft daarmee het toezicht van 
de gemeente op het vlak van financiën overgenomen. Bij Wereldkidz heeft de RvT voor deze taak 
een speciale auditcommissie ingesteld.
N.B. De gemeentes zijn, in tegenstelling tot het gestelde in de aanbiedingsbrief van de Wereldkidz, 
ook nu financieel niet aansprakelijk te stellen bij een eventueel faillissement. Door de 
statutenwijziging is de positie van de gemeenten op dit punt voor de buitenwacht wel helderder.

1.2. Op grond van artikel 159 van de Wet op het Primair Onderwijs is toestemming verlenen voor de 
opheffing van een openbare school niet meer relevant
In de huidige statuten is de bevoegdheid een openbare school op te heffen voorbehouden aan de 
gemeentebesturen (artikel 3, lid 2 van de statuten). Bij wet van 2 oktober 2015 is een nieuwe 
systematiek in artikel 159, lid 2 WPO ingevoerd met betrekking tot de vrijwillige opheffing van een 
openbare school door een stichting voor openbaar onderwijs. Het nieuwe wettelijke systeem houdt in 
dat een stichting voor openbaar onderwijs kan besluiten tot opheffing van een openbare school en 
dat de gemeente vervolgens kan besluiten om deze school van de stichting over te nemen om deze 
zelf in stand te houden. In lijn hiermee is in artikel 48 van de WPO de uitzondering geschrapt dat een 
Stichting voor openbaar onderwijs niet bevoegd zou zijn om een openbare school op te heffen. In de 
nieuwe statuten is hierbij aangesloten. De regeling van artikel 159 WPO biedt een voldoende kader 
met betrekking tot de procedure bij opheffing van een openbare school.

1.3. Het behouden van een goede informatiepositie als gemeente is relevant
In artikel 48 WPO is bepaald dat het bestuur van de openbare school jaarlijks aan de gemeenteraad 
of gemeenteraden verslag uit moet brengen over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval 
aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. In de 
ontwerpstatuten van Wereldkidz is in artikel 17, lid 7 bepaald dat de gemeenteraden een exemplaar 
van de goedgekeurde jaarstukken en bestuursverslag ontvangen. Gezien de grondwettelijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten om openbaar onderwijs in stand te houden is dit ons inziens 
mager. Er is dan ook afgesproken dat er minimaal één keer per jaar overleg zal zijn met de RvT en 
de bestuurder en alle betrokken wethouders waarbij onder meer aan de orde zal komen: financiële 
kengetallen, opbrengsten van de scholen, tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en 
personeel, werkdruk voor het personeel, externe oordelen over de kwaliteit door de 
onderwijsinspectie, e.d.
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1.4 Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de voorgenomen statutenwijziging 
In november 2017 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de toenmalige wethouders 
onderwijs van de betrokken gemeenten en de bestuurder van Wereldkidz. In dit overleg is het 
voornemen tot statutenwijziging voorgelegd en toegelicht. Besloten is toen om het voorstel na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aan de gemeenteraden voor te leggen. Op 12 
november 2018 heeft er een bestuurlijk vooroverleg plaatsgevonden waarin de betrokken wethouders 
de aanvullende afspraken die zij met Wereldkidz willen maken (zie 1.3) hebben geformuleerd. Op 28 
november heeft hierover overleg plaatsgevonden met Wereldkidz.

1.5. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) is en blijft een bevoegdheid van de 
gemeenten.
De gemeenten benoemen op bindende voordracht van de RvT respectievelijk de 
gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de leden van de RvT. Dit is wettelijk bepaald en ook zo 
vastgelegd in de statuten. De profielschets voor de RvT leden wordt in overleg met de gemeenten 
vastgesteld. Over de positie van de gemeente bij herbenoeming van RvT leden is niets vastgelegd. In 
de huidige statuten en in de wet staat hierover ook niets vermeld. De redenatie achter de rol van de 
gemeente bij benoemingen van RvT leden is dat de gemeenten kunnen beoordelen of er mensen 
worden voorgedragen die over voldoende competenties beschikken om succesvol te kunnen 
functioneren. Bij een herbenoeming zijn deze competenties niet gewijzigd en is er dus geen reden 
om hierin als gemeente een rol te willen spelen. Op het daadwerkelijk functioneren van de persoon 
hebben wij geen zicht. Dat is aan de RvT zelf om te beoordelen. Er zijn het afgelopen jaar drie RvT 
leden herbenoemd. Het betreft mevrouw D. Bakker, mevrouw H. Koster en de heer R. Kevenaar. 
Hierover zal de raad worden geïnformeerd.

Kanttekeningen
Zie risicoparagraaf en 1.3.

Uitvoering
De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) zal worden geïnformeerd over uw 
besluit.

Communicatie en Participatie
Er heeft regionaal, ambtelijk en bestuurlijk vooroverleg plaatsgevonden.

Raadsinformatiebrief
Het college van bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (hierna 
Wereldkidz) heeft ons haar voorgenomen statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd. Uw raad 
heeft de bevoegdheid omtrent het instemmen met een statutenwijziging van Wereldkidz aan ons 
college gedelegeerd.
Met deze wijziging wil Wereldkidz de statuten in lijn brengen met de gewijzigde wetgeving en worden 
er tegelijkertijd enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.
De wijzigingen hebben betrekking op;

1. Het goedkeuren van de begroting en rekening. Deze taak ligt bij de Raad van Toezicht van 
Wereldkidz. Na goedkeuring van de stukken ontvangen wij een exemplaar van de 
jaarstukken. Om de actuele ontwikkelingen van de Stichting te blijven volgen zal er jaarlijks 
een overleg plaatsvinden met RvT en bestuur.

2. Het besluiten tot opheffen van een openbare school. Deze bevoegdheid wordt door de 
statutenwijziging overgedragen aan Wereldkidz. Wettelijk lag die bevoegdheid al bij de 
Stichting zelf.

Wij hebben besloten om deze statutenwijziging goed te keuren.
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In de afgelopen periode zijn drie leden van de Raad van Toezicht van Wereldkidz herbenoemd. Het 
betreft mevrouw H. Koster, de heer R. Kevenaar en mevrouw D. Bakker.

Financiële paragraaf
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Juridische paragraaf
Goedkeuring van wijziging van statuten van een stichting voor openbaar onderwijs is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is door de raad gedelegeerd aan uw college 
bij besluit van 27 september 2011 met dien verstande dat er geen consequenties aan mogen zijn 
verbonden voor de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs in de gemeente. Aangezien dit 
laatste ons inziens niet het geval is wordt de goedkeuring van de statutenwijziging ter besluitvorming 
aan u voorgelegd en wordt de raad hierover geïnformeerd.

In de aanbiedingsbrief wordt gesteld dat goedkeuring van de statutenwijziging slechts kan worden 
onthouden indien deze in strijd is met de wet of het financieel belang van de gemeente. Dit is niet 
juist, deze restrictie geldt alleen voor de goedkeuring van begroting/instemming jaarrekening. De 
statutenwijziging moet dus op zijn merites worden beoordeeld.

Risicoparagraaf
In de risicoparagraaf is de kans op het zich voordoen van een financieel probleem bij het openbaar 
onderwijs gewaardeerd op 50% (gebaseerd op de ervaring van de afgelopen 8 jaar). Het risico heeft 
betrekking op imagoschade en in een uiterst geval financiële schade voor de gemeente bij het 
ontstaan van ernstige (financiële) moeilijkheden bij het schoolbestuur. De gemeente is niet financieel 
aansprakelijk omdat de stichting vermogensrechtelijk is gescheiden van de gemeente. In het geval 
de stichting blijvend niet meer in staat is de openbare scholen in stand te houden zal de gemeente 
echter wel op een andere manier moeten voorzien in openbaar onderwijs. Dit kan (tijdelijk) een 
verhoogd beroep doen op de inzet (formatie) van de gemeente. Door de statutenwijziging wordt dit 
risico overigens niet groter of kleiner.

Duurzaamheidsaspecten
Onze werkzaamheden rond het toezicht openbaar onderwijs worden door de statutenwijziging minder 
en het proces meer “lean”. De RvT vervult de interne toezicht rol en de Inspectie van het Onderwijs 
het externe toezicht. De rol van de gemeente voegde hier in de praktijk niet veel aan toe.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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