
 
 
OVEREENKOMST 

 

Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs.  

Conform artikel 10 uit de Statuten van Stichting Fluvium openbaar onderwijs.  

 

Raadsbesluit: september 2013  

Geactualiseerd: juni 2019 

 

Uitvoering overeenkomst 

In het raadsbesluit van september 2013 van de voormalige gemeente Geldermalsen en Neerijnen en van de 

gemeente Neder Betuwe is opgenomen dat het mandaat voor de uitvoering van deze overeenkomst is belegd 

bij de vertegenwoordiger van de Raad.  

 

Preambule  

Sinds 1 augustus 2006 respectievelijk 2008 hebben de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Neder-

Betuwe het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd op basis van artikel 48 van de wet op het primair 

onderwijs (WPO). In 2018 is besloten tot een integrale fusie.   

 

Volgens wet- en regelgeving blijven gemeenteraden betrokken bij het verzelfstandigde onderwijs inzake toezicht 

op de bedrijfsvoering en de uitvoering van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (artikel 46 WPO).  

 

Met de invoering van de wet ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’ is de juridische betrokkenheid van de 

gemeenteraden in het openbaar onderwijs veranderd. De wet die per 1 augustus 2010 van kracht is gegaan, 

heeft zowel betrekking op eisen ten opzichte van leerresultaten als ten opzichte van bestuurlijke aspecten voor 

het primair onderwijs. Dit laatste betreft de verplichte scheiding van bestuur en intern toezicht.  

‘Fluvium openbaar onderwijs’ werkt in het Raad van Toezichtmodel. Een College van Bestuur legt 

verantwoording af aan en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht.  

 

Wettelijke bevoegdheden gemeenteraden 

De WPO artikel 48 ziet erop toe dat gemeenteraden de volgende bevoegdheden hebben en houden:  

● 48.5:  Besluitvorming inzake opheffing van een openbare school.  

● 48.7:  Besluitvorming inzake wijzing statuten.  

● 48.12b:  Benoeming van leden Raad van Toezicht.  

● 48.11:  Voorzien in bestuur en besluitvorming inzake ontbinding van de stichtingen in geval 

               van taakverwaarlozing.  

● 48.12h: Besluitvorming inzake ontbinding van de stichtingen bij wanbeheer. 

 



Deze wettelijke bevoegdheden worden tevens geborgd in de statuten van de stichtingen, vastgesteld 

door de gemeenten.  ( toelichting: omdat deze bevoegdheid gemandateerd is aan de 

wethouder/college) 

Daarnaast worden in deze overeenkomst afspraken tussen de stichtingen en de raden vastgelegd om ook 

tegemoet te komen aan de natuurlijke betrokkenheid van de gemeenteraden met het openbaar primair 

onderwijs.  

De betrokken gemeenten en de stichtingen zijn van mening dat een goede onderlinge relatie, en het 

onderling zorgvuldig informeren over de gang van zaken en de ontwikkelingen binnen de stichting, in ieders 

belang is. Vandaar dat beide partijen hechten aan duidelijke afspraken over de onderlinge werkwijze.  

 

Artikel 1 Begripsbepaling 
1. de raden  : de gemeenteraden van de gemeenten West Betuwe en Neder Betuwe; 
2. de vertegenwoordiger v.d. raad : de portefeuillehouder Onderwijs in elk college van 
  Burgemeester en Wethouders van de betreffende 
  Gemeenten; 
3. de stichtingen :  Fluvium openbaar onderwijs; 
4. het college van bestuur  :  het bevoegd gezag/bestuur van de stichtingen; 
5. de raad van toezicht  : de interne toezichthouder van de stichtingen; 
6. GO2  : gemeentelijk overleg 2 gemeenten met openbaar onderwijs.  
 

Artikel 2 Mandaat aan de portefeuillehouder 
1. De gemeenten stellen de portefeuillehouder Onderwijs aan als vertegenwoordiger 
 van de raad. 
2.  De vertegenwoordiger coördineert en oefent in mandaat de bevoegdheden van de raden uit  
 als bedoeld in artikel 48 WPO en in de statuten van de stichtingen. 
3.  In ieder geval gaat dit om de volgende bevoegdheden van de raden: 
 a) het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht; 
 b) het wijzigen van de statuten; 
 c) het vaststellen van een zienswijze¹, over hieronder nog te benoemen stukken/domeinen; 
 d) het evalueren van de afspraken in dit convenant. 
4.  De afzonderlijke raden blijven verantwoordelijk voor besluiten die betreffen: 
 a) de opheffing van de scho(o)l(en) voor openbaar primair onderwijs binnen de eigen  
     gemeentegrens (artikel 59 WPO); 
 b) de terugvordering van de schoolgebouwen voor zover deze economisch eigendom zijn van de  
       betreffende gemeenten; 
 c) het ontbinden van de stichtingen (artikel 48 WPO, lid  12 sub h). 
 

Artikel 3 Jaarstukken en benoeming 
1. De vastgestelde jaarrekening en het verslag worden jaarlijks voor 1 juli ter informatie verzonden aan 

de vertegenwoordiger van de raad.  
2. De begroting wordt ieder jaar voor 1 februari ter kennisgeving aangeboden aan de 

vertegenwoordiger van de raad.  

3. De nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht zullen worden voorgedragen aan 

de vertegenwoordiger van de raad  teneinde deze leden te benoemen.  

 
 



Artikel 4 Informatievoorziening, waaronder GO2 
1.Het bestuur van Fluvium openbaar onderwijs draagt pro-actief bij aan een zorgvuldige uitwisseling van 

informatie over haar scholen.  

2. Indien één van de partijen dit nodig acht wordt op haar initiatief een gemeentelijk overleg (GO2) 
georganiseerd, waarbij  minstens de bestuurder en de vertegenwoordiger van de gemeenteraden aanwezig 
zijn.   
3. Voorafgaand aan dit overleg vindt afstemming over de agenda plaats.  
 
Artikel 5 Naleving wet Goed onderwijs, Goed bestuur  
Op grond van de Wet goed onderwijs, goed bestuur geeft Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs de 
gemeenten inzicht in de onafhankelijkheid en kwaliteit van bestuurders en toezichthouders via het jaarverslag 
en de afgesproken benoemingsprocedure. Daarnaast wordt in het jaarverslag inzicht geboden in 
nevenfuncties van bestuursleden en toezichthouders en verantwoording afgelegd over het vermijden van 
belangenverstrengeling. De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zullen, conform de 
statuten, de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) normen nooit overschrijden. 
 
Artikel 6 Evaluatie 
Eens in de twee jaar vindt een evaluatie van de afspraken in deze overeenkomst plaats. Deze 
evaluatie vindt plaats tussen de bestuurder van de stichtingen  en de vertegenwoordigers van de raden. 
 
 

Ondertekening: 

 

Namens Fluvium Openbaar Onderwijs 

Datum:        ----------------------------------------------- 

       J. Goes / voorzitter CvB 

 

Namens de gemeente West Betuwe 

Datum:        ----------------------------------------------- 

       H.W.C.G.  Keereweer / burgemeester 

 

Namens de gemeente Neder-Betuwe 

Datum:       ----------------------------------------------- 

       A.J. Kottelenberg / burgemeester  

 

 

 


