
Bijlage 4 Risicoconvenant Openbaar onderwijs Ridderkerk 

 
Hierbij verklaren de volgende partijen: 
 

1. het College van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk, als bevoegd gezag van de openbare 
basisscholen gevestigd in de gemeente Ridderkerk, hierna te noemen “de gemeente”, 

en 
 

2. het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht (werknaam)1, 
ten dezen vertegenwoordigd door (namen voorzitter en plv. voorzitter), hierna te noemen “de stichting”, 

 
overwegende, dat: 
 

- met ingang van 1 januari 2007 het bevoegd gezag over de onder de gemeente vallende scholen voor primair 
onderwijs wordt overgedragen aan de stichting 

- deze overdracht betrekking heeft op alle financiën zoals hieronder nader beschreven, roerende en onroerende 
goederen tenzij hieronder anders vermeld en personeel in dienst van de scholen 

- de gemeente eraan hecht, vanuit de overwegingen die tot het besluit tot verzelfstandiging van het openbaar 
primair onderwijs en de totstandkoming in samenwerking met andere gemeenten van één nieuwe stichting als 
bevoegd gezag van o.m. dit openbaar primair onderwijs, de nieuwe stichting een financieel gezonde basis 
voor het besturen van de scholen mee te geven en daarom risico’s, die ontstaan zijn onder het bevoegd 
gezag van de gemeente, nog voor haar rekening te willen nemen, 

- de stichting zich ervan bewust is dat de verantwoordelijkheid met inachtneming van hetgeen bij de statuten is 
geregeld over de scholen in kwestie per 1 januari 2007 onverkort bij de stichting berust, 

 
het volgende te zijn overeengekomen2: 
 
artikel 1 
 
De gemeente draagt alle financiële reserves en voorzieningen, zoals deze op grond van het eindrapport “Bestuurlijke fusie 
openbaar PO Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht”ultimo 2005 bestaan, volgens onderstaande specificatie over aan de 
stichting. Voorzover dit nog niet in het eindrapport is verwerkt, wordt aan deze reserves en voorzieningen nog toegevoegd 
het exploitatieresultaat 2005 en vervolgens het exploitatieresultaat 2006. Een specificatie hiervan wordt door de gemeente 
aan de stichting gegeven. 
Uitbetaling van de met deze reserves en voorzieningen gemoeide gelden vindt plaats op een door de stichting aan te geven 
rekening-courant vóór 1 februari 2007.  
Indien en voorzover er op of na 1 januari 2007 nog vanuit het Rijk, de gemeente of derden gelden door de gemeente 
ontvangen worden die bestemd zijn voor de overgedragen scholen c.q. het op die scholen gegeven onderwijs, dan betaalt 
de gemeente direct na ontvangst deze gelden uit aan de stichting. 
Indien en voorzover er op of na 1 januari 2007 nog vanuit het Rijk, de gemeente of derden gelden terugontvangen moeten 
worden die bestemd én uitgegeven zijn voor c.q. aan de overgedragen scholen c.q. het op die scholen gegeven onderwijs 
dan wel die mee overgedragen zijn bij de bestuurlijke overdracht per 1 januari 2007, dan betaalt de stichting deze gelden 
aan belanghebbenden terug direct na de kennisgeving terzake van de gemeente. Deze terugbetaling vindt niet plaats indien 
en voorzover deze betrekking heeft op één of meer van de in dit convenant genoemde risico’s. 
 
Ultimo 2005 bestonden de in dit artikel bedoelde voorzieningen en reserves uit de navolgende bedragen: 
 

- meubilair  :    111.375 euro 
- leerpakketten  :    306.727 euro 
- ICT   :    251.891 euro 
- gebouwonderhoud :    187.099 euro 
- algemene reserve  : 1.254.464 euro 
totaal   : 2.111.556 euro 

 

                                                             
1 Hier kan ook sprake zijn van de stichting in oprichting 
2 Waar in de artikelen sprake is van (de) scholen, betreft het uitsluitend de scholen die gevestigd zijn binnen de gemeente waarmee dit convenant gesloten 
wordt 



De ultimo 2006 over te maken bedragen van deze voorzieningen en reserves kunnen niet lager, wel hoger zijn dan deze 
hiervoor gespecificeerde bedragen. Zij kunnen slechts dan lager zijn, indien voor het verschil tussen de bedragen ultimo 
2005 en ultimo 2006 ten behoeve van de scholen van de stichting investeringen zijn gedaan aan gebouw en/of inrichting, 
hetgeen blijkt uit een terzake door de gemeente aan de stichting te verstrekken specificatie. 
 
Artikel 2 
 
De gemeente verplicht zich alle medewerking te verlenen aan de stichting teneinde de stichting in staat te stellen tijdig en 
volledig de aanvraag rijksvergoeding over de eerste zeven maanden van 2006 alsmede het jaarverslag over 2006 volgens 
OCW-voorschrift bij CFI in te dienen. Tijdig houdt in vóór 1 juli 2007. 
 
Artikel 3 
 
De gemeente verklaart in 2005 en 2006 geen verplichtingen van financiële, rechtspositionele en/of personele aard te zijn 
aangegaan welke door de stichting rechtshalve moeten worden overgenomen en waarvan niet blijkt uit het 
bestuursformatieplan 2006-2007, de begroting 2006, de eindrapportage “bestuurlijke fusie openbaar PO Barendrecht, 
Ridderkerk en Zwijndrecht” zoals vastgesteld door de stuurgroep bestuurlijke fusie Openbaar Basisonderwijs Barendrecht, 
Ridderkerk en Zwijndrecht en/of dit convenant.  
Mocht blijken dat er wel van dit soort verplichtingen sprake is, dan stelt de gemeente zich garant voor de financiële dekking 
daarvan zolang als de stichting zich redelijkerwijs niet van die verplichtingen zonder financiële nadelen kan ontdoen. 
In geen geval worden kapitaalslasten, leningen ter dekking van kapitaalslasten en/of negatieve reserves/voorzieningen aan 
de stichting overgedragen zonder dat daarvoor door de gemeente dekking wordt gegeven voor de duur van de 
verplichtingen terzake. 
 
Artikel 4 
 
Indien en voorzover de Stichting Vervangingsfonds de gemeente als bevoegd gezag over de periode 1 augustus 2005 – 1 
augustus 2006 een zgn. malus oplegt, wordt deze malus door de gemeente betaald tenzij het in voorgaande jaren beleid 
was deze malus te dekken uit een daarvoor bestemde voorziening of reserve, in welk geval in afwijking van het bepaalde in 
artikel 2 de betreffende voorziening/reserve met het bedrag van deze malus na betaling mag zijn afgenomen. 
Indien en voorzover de Stichting Vervangingsfonds de gemeente als bevoegd gezag over genoemde periode een bonus 
toekent en deze ook wordt uitbetaald, wordt deze bonus onverkort aan de stichting uitbetaald. 
 
Artikel 5 
 
Ultimo 2006 zijn de volgende personeelsleden in dienst bij één of meer van de openbare scholen die per 1 januari 2007 
worden overgedragen aan de stichting en worden betaald uit gemeentelijke middelen en/of bijdragen van derden, niet zijnde 
het samenwerkingsverband WSNS: 
 
- vijf vakleerkrachten lichamelijke oefening 
 
De gemeente verplicht zich indien en voorzover de middelen waaruit deze personeelsleden bekostigd worden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk verminderen en de stichting niet in staat is de personeelsleden in kwestie voor het betreffende 
functiegedeelte in dienst te houden ten laste van de van OCW ontvangen vergoeding voor formatie, over een in nader 
overleg tussen gemeente en stichting te bepalen periode deze middelen aan de stichting ter beschikking te stellen. 
De stichting verplicht zich de personeelsleden in kwestie voor het betreffende functiegedeelte zo snel mogelijk ten laste van 
de van OCW ontvangen vergoedingen in dienst te nemen voorzover daardoor niet ander reeds in dienst zijnd personeel 
verdrongen wordt en indien de aard van de functie en/of het functioneren van betrokkenen zich daar in redelijkheid niet 
tegen verzetten. Indien dit laatste het geval is, verplicht de stichting zich zo snel als dat gelet op de beginselen van behoorlijk 
bestuur en werkgeverschap en op de rechtspositie van betrokkenen mogelijk is, een einde aan het dienstverband te maken. 
Eventueel daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de gemeente mits de gemeente daarover vooraf is 
geïnformeerd en de gemeente niet heeft aangegeven in de plaats daarvan de kosten van continuering van het dienstverband 
te willen blijven dragen. 
 
Dit artikel treedt buiten werking zodra er een overeenkomst is gesloten tussen de stichting en de gemeente omtrent de inzet 
van deze vakleerkrachten en de regeling van de daaraan verbonden kosten in het kader van het lokaal onderwijsbeleid van 
de gemeente. 
 
Artikel 6 
 



Ultimo 2006 zijn er geen fte’s in dienst bij één of meer van de openbare scholen die per 1 januari 2007 worden overgedragen 
langdurig ziek. Ultimo 2006 zijn er evenmin fte’s in dienst bij één of meer van deze scholen, die in een (potentieel) 
arbeidsconflict verwikkeld zijn met een perspectief van moeizame reïntegratie dan wel outplacement dan wel ontslag, aan 
welk perspectief naar redelijke verwachting kosten zijn verbonden die buiten het reguliere arbocontract vallen en waarvoor 
overigens in de van OCW ontvangen vergoedingen3 geen onderbouwing wordt gegeven. 
 
Indien en voorzover een op dit moment nog niet bekende, maar wel vergelijkbare situatie zich voordoet op of na 1 november 
2006, maar niet na 1 maart 2007, wordt gehandeld als ware deze situatie vóór 1 januari 2007 ontstaan en bekend, tenzij het 
ontstaan van de situatie aantoonbaar aan de stichting kan worden toegerekend. 
Dit houdt in dat de stichting zich verplicht volgens goed werkgeverschap en met inachtneming van vigerende wet- en 
regelgeving tot een zo goed mogelijke oplossing tegen zo laag mogelijke kosten te komen voor de personeelsleden in 
kwestie. 
De gemeente verplicht zich deze kosten aan de stichting te vergoeden op basis van een door de stichting in te dienen 
begroting indien en voorzover de kosten boven de hierboven vermelde specificatie zullen uitstijgen, in welk geval de 
gemeente volgens redelijkheid en billijkheid de begroting moet beoordelen en goed- of afkeuren, en uit te betalen aan de 
gemeente op basis van een door de stichting te zijner tijd in te dienen eindafrekening. 
 
Artikel 7 
 
Indien en voorzover zich op of na 1 januari 2007 gebreken aan het gebouw of terrein van de scholen van de stichting 
voordoen dan wel deze worden geconstateerd, die niet voorkomen in de meerjarenonderhoudsplanning als bedoeld in 
eerder genoemde eindrapportage en waarvoor geen onderbouwing is gegeven in de van OCW ontvangen vergoeding voor 
materiële instandhouding, dan draagt de gemeente de kosten voor het wegnemen van deze gebreken. 
Dit geldt ook voor onderhoudsactiviteiten die drie jaar eerder dan in genoemde meerjarenonderhoudsplanning 
noodzakelijkerwijs moeten plaatsvinden. 
Onder gebreken in de zin van dit artikel valt ook het aantreffen van asbest. 
Dit artikel blijft van kracht na overdracht van het juridisch eigendom van één of meer van de gebouwen van scholen die 
vallen onder het bevoegd gezag van de stichting.  
 
Artikel 8 
 
Op het moment van overdracht van het juridisch eigendom van de gebouwen van de scholen is er voor deze gebouwen een 
geldige gebruikersvergunning. 
Indien deze er niet is en aan het verkrijgen daarvan op of na 1 januari 2007 blijken kosten te zijn verbonden anders dan 
legeskosten, dan draagt de gemeente deze kosten. 
Deze bepaling geldt ook indien er sprake is van een gevaarlijke situatie als vast te stellen door een officiële inspectiedienst. 
 
Artikel 9 
 
De in artikel 7 en 8 treden op 1 januari 2009 buiten werking. 
 
Artikel 10 
 
De gemeente verplicht zich om alle documenten, besluiten, beschikkingen en informatie die op of na 1 januari 2007 
binnenkomen bij de gemeente en betrekking hebben op de overgedragen scholen en/of het daar gegeven onderwijs, 
onverwijld ter kennis van de stichting te brengen. 
 
Artikel 11 
 
Gedurende de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 betaalt de gemeente jaarlijks aan de stichting het 
jaarlijkse termijnbedrag van de bruidschat, zijnde 83.088,00 euro per jaar. Deze uitbetaling vindt plaats in de maand januari 
van het jaar, waarop het termijnbedrag in kwestie betrekking heeft. Voor het eerst vindt deze uitbetaling plaats in januari 
2007 ten behoeve van het kalenderjaar 2007.  
 
Artikel 12 
 
Over verschillen van mening over de uitleg van dit convenant en/of over zaken, die niet in dit convenant geregeld zijn, doch 
volgens één van beide partijen naar aard en/of oorzaak bij bekend zijn vóór 1 januari 2007 in dit convenant geregeld hadden 
moeten worden, overleggen gemeente en stichting. 
                                                             
3 voor formatie, voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, voor materiële instandhouding of voor versterking van bestuur en management 



Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, zoeken beide partijen mediation bij een organisatie van beider keuze.  
Indien mediation niet tot overeenstemming leidt, wordt de bevoegde rechter om een uitspraak gevraagd. 
 


