
Bijlage 3 Convenant inzake toezicht door gemeenten 

Partijen 
De in dit convenant neergelegde afspraken zijn overeengekomen tussen de volgende partijen: 
1. de gemeente Barendrecht; 
2. de gemeente Ridderkerk; 
3. de gemeente Zwijndrecht. 
 
De overwegingen 
Partijen hebben bij raadsbesluit van.....besloten om het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs met ingang 
van 1 januari 2007 over te dragen aan de door hen gezamenlijk opgerichte Stichting................… Deze stichting is een 
stichting als bedoeld in art. 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Krachtens de wet en krachtens de statuten 
dienen de gemeenten ieder voor zich: 
1. toezicht te houden op het openbare karakter van het door de stichting te verzorgen onderwijs; 
2. de bestuursleden van het bestuur van de stichting te benoemen c.q. te schorsen of te ontslaan; 
3. de begroting en jaarrekening van de stichting goed te keuren; 
4. voorstellen tot statutenwijziging goed te keuren; 
5. in te grijpen ingeval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur van de stichting of functioneren in strijd met de 

wet. 
 

Partijen hebben de behoefte om zoveel mogelijk gezamenlijk hun toezichthoudende taak uit te voeren. Zij willen een platform 
creëren om deze gezamenlijke belangen te bespreken. 
 
Dit overleg moet in de eerste jaren met name bijdragen aan een zorgvuldige afronding van de overdracht. 
 
De afspraken 
Partijen hebben daarom de volgende afspraken gemaakt: 
1. Partijen zullen handelen vanuit de intentie om elkaar te informeren over en te raadplegen bij de ontwikkelingen met 

betrekking tot het openbaar basisonderwijs die hun toezichthoudende rol raken. 
2. Partijen zullen twee maal per jaar met het bestuur van de stichting bij elkaar komen. De gemeente xxxxxxx neemt 

daartoe telkens het initiatief. 
3. Partijen worden ieder voor zich vertegenwoordigd door de wethouder van onderwijs, dan wel zijn plaatsvervanger. 
4. Partijen wijzen contactpersonen aan, die belast zijn met de voorbereiding en coördinatie van het overleg. 
5. Het overleg heeft tot doel om informatie uit te wisselen en voor afstemming te zorgen teneinde de besluitvorming 

zoveel mogelijk gelijkluidend en gelijktijdig te laten zijn. 
6. De agenda van het overleg bestaat in elk geval - voor zover zinvol- uit de volgende onderwerpen: 
7. de financiële toestand van de stichting; 
8. het openbare karakter van het onderwijs van de stichting; 
9. met de besturenfusie en de overdracht samenhangende onderwerpen waar door partijen niet eerder bij de 

overdracht is voorzien. 
10. Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en heeft een looptijd van tenminste vijf jaar. 

Verlenging vergt overleg en overeenstemming tussen partijen. 
 


