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Onderwerp: Statutenwijziging Stichting 3Primair 
 
1. Voorstel 
 
In te stemmen  

- met de wijziging van de statuten van de Stichting 3Primair en  
- met de werkwijze zoals beschreven in de ter inzage liggende notitie over de scheiding van 

bestuur en toezicht en de werkwijze tussen de betrokken gemeenten en Stichting 3Primair.  
 
 
2. Aanleiding 
 
Sinds 1 augustus 2010 is de wetswijziging “Goed onderwijs, goed bestuur” van kracht voor de Wet 
op het primair onderwijs (Wpo). De wetswijziging heeft onder meer te maken met de regeling van 
de formele positie van de Raad van Toezicht (RvT).  
 
In dit voorstel wordt ingegaan op welke gevolgen de wetswijziging van de Wet op het primair 
onderwijs heeft voor de statuten van de Stichting 3Primair en voor de werkwijze.  
 
 
3. Aspecten 
 
Statutenwijziging 
Goed bestuur betekent dat ieder bestuur wordt geacht te functioneren volgens algemene principes 
van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stelt de wet als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die 
met publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het bestuur goed regelt. De 
organisatievorm waarin deze functiescheiding tussen intern toezicht en bestuur wordt gegoten laat 
de wetgever vrij. Daarnaast geeft de wet de minister van onderwijs de mogelijkheid om bij 
bestuurlijk wanbeheer een aanwijzing te geven aan het adres van een schoolbestuur. Wordt de 
aanwijzing niet opgevolgd dan kan een bekostigingssanctie volgen. 
 
Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs kwam destijds het aspect van wettelijke 
scheiding van bestuur en toezicht al naar voren. Deze scheiding is binnen de toen geldende 
wettelijke kaders voor het bestuur van het openbaar onderwijs vorm gegeven in de statuten van 
Stichting 3Primair. Dat betekende onder andere dat in afwijking van de gebruikelijke relatie tussen 
RvT en bestuur, het bestuur niet wordt benoemd door de RvT, maar door de gemeenteraden.  
 
In de nieuwe wet is de positie van de RvT formeel geregeld, waardoor bijzondere statutaire 
constructies niet meer nodig zijn. De wetswijziging geeft aanleiding de huidige statuten te 
actualiseren. Het bestuur van de Stichting 3Primair verzoekt nu aan de deelnemende 
gemeenteraden om in te stemmen met een statutenwijziging, zodat wordt voldaan aan de 
gewijzigde wetgeving.  
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Er is niets gewijzigd in de artikelen over de naam, de zetel en tijdsduur, het doel en het vermogen 
van de stichting. De overige artikelen zijn aangepast vanwege de wetswijziging en de introductie 
van een raad van toezicht en de bijbehorende wijzigingen in de rolverdeling (taken en 
bevoegdheden) tussen het college van bestuur, raad van toezicht en gemeenten. De wijzigingen 
worden in de ter inzage liggende notitie van Stichting 3Primair verder toegelicht.  
 
Een vergelijkbaar voorstel over de statuten van Stichting OZHW is in mei 2010 door u 
goedgekeurd.  
 
De gemeenteraad kan zijn goedkeuring onthouden indien: 

- de statutenwijziging strijdig is met het algemeen belang 
- de statutenwijziging strijdig is met het financieel belang van de gemeente 
- er sprake is van wanbestuur.  

Van bovenstaande situaties is volgens ons geen sprake.  
 
Werkwijze 
In het Platform Gemeentelijk Toezicht stemmen de gemeenten Barendrecht, Zwijndrecht en 
Ridderkerk hun toezichthoudende rol af. De daadwerkelijke besluiten worden echter genomen door 
de afzonderlijke gemeenten. Nu de gemeenten echter de begroting en jaarrekening niet meer 
hoeven goed te keuren, wordt voorgesteld om de communicatie richting Stichting 3Primair 
gezamenlijk via het Platform te laten lopen.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Aan het bestuur van de Stichting 3Primair berichten dat wordt ingestemd: 

- met de wijziging van de statuten van de Stichting 3Primair en  
- met de werkwijze zoals beschreven in de bijbehorende notitie over de scheiding van 

bestuur en toezicht en de werkwijze tussen de betrokken gemeenten en Stichting 3Primair.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
n.v.t. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          mw. A. Attema 
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