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Betreft: Convenant OZHW

Geachte raadsleden ,

Met deze brief stellen wij u op de hoogte over het gewijzigde convenant "Gemeentelijk toezicht stichting
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) voor primair en voortgezet onderwijs”. Omdat OZHW
nu ook scholen heeft in de gemeente Alblasserdam, dient het huidige convenant van het Platform
gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs gewijzigd te worden. In deze brief gaan we in op wat het
platform is, waarom het convenant gewijzigd dient te worden en de rol van uw gemeenteraad

Wat is het Platform?
OZHW verzorgt openbaar onderwijs in zes gemeenten in de regio. Het toezicht op het openbaar
onderwijs wordt uitgeoefend door het Platform gemeentelijk toezicht, waarin de portefeuillehouders
onderwijs van de gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Ridderkerk en
Zwijndrecht zitting hebben

Op 1 januari 2015 is OZHW opgericht. In navolging van artikel 10, lid 3 van de statuten van de stichting,
is in 2015 een convenant opgesteld door het college van bestuur van deze stichting en de colleges van
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten met scholen van OZHW. Hierin zijn nadere afspraken
gemaakt over:

• het verstrekken van informatie aan de gemeenten door OZHW;
• het voeren van periodiek overleg tussen de gemeenten en OZHW;
• de wijze waarop dit overleg plaatsvindt.

Dit convenant is destijds vastgesteld in samenspraak met het Platform gemeentelijk toezicht openbaar
onderwijs. Hierin nemen de betrokken wethouders van de verschillende gemeenten (Barendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Zwijndrecht) plaats. Het platform heeft periodiek
overleg met het college van bestuur van OZHW

Wijziging van het convenant
Met ingang van 1 januari 2021 is het bestuur van SOBA (Stichting Openbaar Basisonderwijs
Alblasserdam) gefuseerd met OZHW. Dit heeft tot gevolg dat het huidige convenant van het Platform
gewIjzigd dient te worden. Het convenant dient door elk van de betrokken gemeenten te worden
vastgesteld. De wijzigingen in het convenant betreffen alleen de uitbreiding met gemeente Alblasserdam
De overige afspraken zijn nog actueel en worden inhoudelijk niet gewijzigd



De raad is extern toezichthouder

Uw gemeenteraad, als toezichthouder op het openbaar onderwijs, dient te worden geïnformeerd over de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan het periodiek overleg . Uw gemeenteraad dient tevens
geïnformeerd te worden over de informatie-uitwisseling tussen OZHW en de colleges, in het kader van
het toezicht op het openbaar onderwijs

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
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