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Onderwerp 
Goedkeuring statuten stichting OZHW voor PO en VO 
 
Geadviseerde beslissing raad 
goed te keuren de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs conform bijgevoegde concepttekst. 
 

Inleiding 
De stichtingen 3primair en Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) hebben het voornemen 
om met ingang van 1 januari 2015 te fuseren. De stichting 3primair vormt het bestuur van o.a. de 
openbare basisscholen in Ridderkerk. OZHW vormt het bestuur van het Gemini college in Ridderkerk. 
De motieven bij deze bestuurlijke fusie zijn: 

· de versterking van de positie van het openbaar onderwijs in de regio; 
· onderwijsinhoudelijke, didactische en pedagogische afstemming tussen de betrokken scholen; 
· de doorstroom en overstap van leerlingen tussen de scholen; 
· vergroting van de bestuurlijke ruimte voor het opvangen van risico's; 
· het efficiënt omgaan met onderwijsmiddelen en -personeel. 

 
Eerder dit jaar besloot het college - in het kader van de zogenaamde "fusietoets" door de 
staatssecretaris van onderwijs - positief te adviseren over de wenselijkheid van deze bestuurlijke fusie. 
Het besluit tot een bestuurlijke fusie is voorbehouden aan beide stichtingen. Dit besluit behoeft niet de 
goedkeuring van de gemeenteraad. 
Bij gelegenheid van de besturenfusie hebben de besturen besloten een nieuwe stichting in het leven 
te roepen. In het concept van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad ten 
aanzien van het toezicht op de nieuwe stichting niet gewijzigd in vergelijking met de huidige statuten 
van beide stichtingen. De statuten van de nieuwe stichting - waaraan het bestuur van de betrokken 
openbare scholen voor primair- en voortgezet onderwijs wordt overgedragen - behoeven de 
instemming van de gemeenteraad. Om deze goedkeuring hebben de stichtingen 3primair en OZHW 
verzocht met hun gezamenlijke brief van 10 juni 2014. 
 
Beoogd effect 
Met het voorstel aan de raad wordt de door de stichtingen 3primair en OZHW gewenste oprichting van 
de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO mogelijk gemaakt, zodat 
overdracht van het bestuur van hun scholen aan deze laatste stichting kan plaatsvinden. 
 
Relatie met beleidskaders 
Geen. 
 
Argumenten 
1.1 Met de goedkeuring van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
voor PO en VO kan de beoogde besturenfusie van 3primair en OZHW worden geeffectueerd. 
 

Overleg gevoerd met 
Met de wethouders van de andere 4 betrokken gemeentes en de besturen van 3primair en OZHW 
heeft overleg plaatsgevonden over de mogelijke gevolgen van de besturenfusie op het gemeentelijk 
toezicht op het openbaar onderwijs. Over dit toezicht en de verdere betrokkenheid van de gemeente 
bij het openbaar onderwijs zijn duidelijke intenties uitgesproken die op korte termijn in een convenant 
zullen worden verwerkt. 



 

Kanttekeningen 
Geen 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het uitwerken van het hierboven beschreven convenant. 
 

Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
Geen. 
 
Juridische zaken 
Geen. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na het raadsbesluit zullen de besturen van de stichtingen 3primair en OZHW hierover met 
bijgevoegde brief worden geïnformeerd. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Concept raadsbesluit goedkeuring statuten stg. OZHW voor PO en VO 
2. Antwoordbrief goedkeuring statuten stg. OZHW voor PO en VO 
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