
Bijlage 1 
 
Samenwerkingsovereenkomst openbaar onderwijs 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum, Eemnes, Gooise 
Meren, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren samen te noemen de  
‘deelnemende gemeenten’, 
  
Overwegende dat: 

• Coördinatie gewenst is van de wijze waarop de gemeenteraad waarin de school waar 
openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is, toezicht op het bestuur van de 
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek uitoefent; 

• De deelnemende gemeenten belang hebben bij kwalitatief goed en voldoende 
openbaar onderwijs in hun gemeenten; 

• De deelnemende gemeenten in dat kader prestatieafspraken maken met de Stichting 
Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek; 

• De deelnemende gemeenten daartoe overleg moeten voeren, 
 
Besluiten:  
Onder verwijzing naar artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de volgende 
samenwerkingsovereenkomst vast te stellen:  
 
DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OPENBAAR ONDERWIJS 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  

a. De overeenkomst: deze samenwerkingsovereenkomst 
b. De stichting: de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek 
c. Regiegroep: de in artikel 2 bedoelde regiegroep 

 
Artikel 2 Regiegroep, bijeenkomsten 

1. Elke gemeente wijst een portefeuillehouder aan die namens de gemeente lid is van 
de regiegroep. 

2. De portefeuillehouders komen in ieder geval twee keer per jaar bij elkaar; één keer 
om met de stichting de afspraken onder artikel 4 van het vorige jaar te evalueren en 
één keer om de afspraken onder artikel 3 voor het volgend jaar vast te stellen. 

 
Artikel 3 Doelstelling en belang 
De regiegroep coördineert de bevoegdheden als bedoeld in artikel 17 van de Wet primair 
onderwijs en 

- doet hierover zo nodig voorstellen aan de raden van de deelnemende gemeenten; 
- maakt hiertoe afspraken met de stichting zoals genoemd onder artikel 4. 

 
Artikel 4 Afspraken 
Met de stichting worden in ieder geval over de volgende aspecten afspraken gemaakt. 

1. Voor wat betreft de inhoud van het onderwijs van de stichting:  
- de opbrengsten van de scholen; 
- de oordelen over de kwaliteit door de onderwijsinspectie; 
- tevredenheidspeilingen onder ouders. 

2. Voor wat betreft de financiën van de stichting: 
- de liquiditeit; 
- de solvabiliteit; 
- het weerstandsvermogen en de 
- risicoparagraaf. 

 
 



 
 
 
 
Artikel 5 Toetreding, wijziging en uittreding 

1. Gemeenten waarin de stichting openbaar onderwijs verzorgt, kunnen tot deze 
overeenkomst toetreden.  

2. Toetreding dient schriftelijk te worden gemeld bij de deelnemende gemeenten. 
3. Voor wijziging van deze overeenkomst is instemming van alle deelnemende 

gemeenten noodzakelijk. 
4. Een deelnemende gemeente die uit de regiegroep wenst te treden maakt haar 

voornemen tot uittreding bekend bij de overige deelnemende gemeenten middels een 
aangetekend schrijven. 

 
Artikel 6 Inwerkingtreding 
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 mei 2017.  
 
Artikel 7 Geschillen 
Onverminderd het bepaalde in artikel 28 Wet gemeenschappelijke regelingen, verplichten de 
deelnemende gemeenten zich om in geval van geschillen over de inhoud en uitvoering van 
deze overeenkomst met elkaar in overleg te treden waarbij zal worden getracht dergelijke 
geschillen in der minne te beslechten. 
  
Artikel 8 Slotbepaling 
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treden de deelnemende gemeenten 
met elkaar in overleg. 
 
Artikel 9 Citeertitel 
Deze overeenkomst wordt aangehaald als: de samenwerkingsovereenkomst openbaar 
onderwijs. 
 
 
Aldus vastgesteld door:  
Het college van de gemeente ………. 
in de vergadering van ……, 
namens het college de portefeuillehouder onderwijs, 
 
Het college van de gemeente ………. 
in de vergadering van ……, 
namens het college de portefeuillehouder onderwijs, 
 
Het college van de gemeente………. 
in de vergadering van ……, 
namens het college de portefeuillehouder onderwijs, 
 
etc. 
 
 
 
Gopo regeling zonder meer.doxc 
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