
RIDDERKERK

Aan de gemeenteraad
p/a griffie

{

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres :
Datum :

217540
Sabine van den Brom
0180-451234
s.v.d.bram@bar-organisatie.nl
11 december 2020

Betreft: Fusie OZHW voor PO en VO en SOBA

Geachte raadsleden ,

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs (OZHW) heeft op 2
oktober 2020 advies gevraagd over de beoogde fusie met Stichting Openbaar Basisonderwijs
Alblasserdam (SOBA). Op 8 december 2020 hebben wij het besluit genomen om een positief advies te
verlenen met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen OZHW en SOBA

Fusietoets
Op 1 oktober 2011 is de fusietoets voor het onderwijs in werking getreden. Onderwijsorganisaties die met
elkaar willen fuseren op instellingsniveau of op bestuurlijk niveau, dienen hiervoor ingevolge de fusietoets
toestemming te vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Eén van de
beoordelingscriteria is of de keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders gewaarborgd blijft. Daarom
betrekt de minister het advies van de colleges van B&W van de vestigingsgemeenten van de fuserende
besturen in het oordeel.

Argumenten voor het positieve advies
l. Er zijn geen zorgpunten uit de fusie-effectrapportage naar voren gekomen
Ter onderbouwing van de fusie moeten de fuserende besturen een fusie-effectrapportage opstellen
waarin wordt ingegaan op verschillende aspecten van de fusie (o.a. financieel, personeel, spreiding). Uit
de fusie-effectrapportage zijn geen zorgpunten naar voren gekomen, die een eventuele belemmering
zouden kunnen vormen voor een fusie.

2. Geen effect op de keuzevrijheid en diversiteit.
Voor de gemeente Ridderkerk zijn met name de effecten op diversiteit en effecten op keuzevrijheid van
belang in het kader van het te verstrekken advies. Omdat er geen scholen worden samengevoegd of
opgeheven heeft de besturenfusie geen gevolgen voor de keuzevrijheid en diversiteit voor ouders en
kinderen .

3. Geen wijzigingen in de verantwoordelijkheid van het college en gemeenteraad.
De verantwoordelijkheid van het college en uw gemeenteraad blijft na de fusie ongewijzigd.
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