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Onderwerp  

Gewijzigde overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs. 

 

Kennisnemen van 

Gewijzigde overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs. 

 

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2006 heeft de verzelfstandiging plaatsgevonden van het bestuur van het 

openbaar primair onderwijs in de voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en overgegaan in 

Stichting Fluvium. In september 2013 hebben de genoemde gemeenteraden besloten in te stemmen 

met de statutenwijziging van Stichting Fluvium en met de overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht 

op het openbaar primair onderwijs zoals overeengekomen tussen de colleges van burgemeester en 

wethouders en het bestuur van Stichting Fluvium. De overeenkomst is door de fusie van de gemeente 

en de fusie van twee schoolbesturen gewijzigd en is om die reden door het college vastgesteld.  

 

Kernboodschap 

Na de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs blijft de gemeente een toezichthoudende 

taak houden. De uitvoering is vastgelegd in de overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het 

openbaar primair onderwijs.   

 

In de overeenkomst zijn afspraken tussen gemeente (college) en schoolbestuur Fluvium gemaakt 

over:  

- Het verstrekken van informatie aan de gemeente door het schoolbestuur; 

- Het voeren van periodiek overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur en  

- De wijze waarop het overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur plaatsvindt.  

 

De volgende wijzigingen zijn in de overeenkomst opgenomen:  

- fusie van Stichting Fluvium met Onderwijsgroep Spoenk uit Neder Betuwe; 

- wijziging van het bestuurlijk overleg GO3 (wethouders van 3 gemeenten naar 2 gemeenten); 

- het regulier bestuurlijk overlegt van twee keer per jaar vervalt en komt nu op initiatief van één van de  

  partijen bij elkaar.  
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Bevoegdheden gemeenteraad 

Op grond van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) heeft uw raad ten aanzien van het openbaar 

primair onderwijs de volgende bevoegdheden: 

- Besluitvorming over de opheffing van een openbare school; 

- Besluitvorming tot het wijzigen van statuten; 

- Benoeming leden Raad van Toezicht; 

- Voorzien in bestuur en besluitvorming bij ontbinding van de Stichting in geval van 

taakverwaarlozing en in geval van wanbeheer. 

 

Vertegenwoordiger raad 

Bij de vaststelling van de statutenwijziging in 2013 heeft de gemeenteraad besloten de 

portefeuillehouder onderwijs aan te wijzen als gemandateerd vertegenwoordiger namens de raad in 

het gemeentelijk overleg openbaar onderwijs (GO2).  

 

Fusie Stichting Fluvium met Stichting Onderwijsgroep Spoenk 

Per 1 augustus 2018 is Stichting Fluvium gefuseerd met Stichting Onderwijsgroep Spoenk. Stichting 

Fluvium hield het openbaar onderwijs in Geldermalsen en Neerijnen in stand en bestond uit 14 

scholen, een bestuursbureau, ongeveer 1800 leerlingen en 170 medewerkers. Stichting 

Onderwijsgroep Spoenk was een kleine stichting met 6 openbare scholen in de gemeente Neder-

Betuwe. Spoenk had ongeveer 485 leerlingen en 52 medewerkers. De beide stichtingen vormden eerst 

tot 1 augustus 2018 met de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG) een 

personele unie. 

  

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Met Stichting Fluvium vindt regulier overleg plaats.  De gewijzigde overeenkomst is in goed overleg 

met Stichting Fluvium tot stand gekomen.  

 

Vervolg 

n.v.t.  
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Gewijzigde overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 


