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Voorstel

1. De Gemeenschappelijke regeling primair ondenvijs opheffen.
2. Toestemming verlenen voor het aangaan van een nieuwe collegeregeling ter zake, conform

bijgevoegd concept (zie bijlage 1).

3. lnstemmen met de statutenwijzigingen van Talent Primair conform bijlage 3.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding
De huidige gemeenschappelijke regeling primair onderwijs is een door de raad getroffen regeling waarin

collegeleden zitting hebben. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) zoals gewijzigd met ingang
van 1-1-2015 laat deze samenstelling niet meer toe en noopt dus tot heroriëntatie op nut, noodzaak en

vorm van de regeling.

Argumentatie
1. De huidige regeling is door uw raad vastgesteld en op 1 april2010 in werking getreden. De regeling

strekt tot coördinatie van de wijze waarop de bevoegdheden van de gemeenteraden op het gebied van
het primair ondenrvijs worden uitgeoefend. Dat betreft dan vooral:
a. De vaststelling van de begroting en rekening na overleg met de gemeenteraad door Talent Primair

(TP)
b. Het toezicht van de raad op het bestuur van TP.
c. De instemmingsbevoegdheid van de raad m.b.t. statutenwijziging van TP.

d. Maatregelen van de raad gericht op de continuïteit van het onderwijs ingeval van ernstige
taakverwaarlozing door TP of functioneren in strijd met de wet.

Gelet op de WGR kunnen in raadsregelingen (gemeenschappelijke regelingen uitsluitend door de raden
getroffen) geen collegeleden worden afgevaardigd; dit betekent dus dat de huidige regeling herziening

behoeft. Daarbijzijn twee hoofdvarianten te onderscheiden: onder handhaving van de huidige regeling
voortaan raadsleden afuaardigen, dan wel de huidige regeling vervangen door een collegeregeling waarbij
de huidige werkwijze in een zo licht mogelijke vorm wordt voortgezet.

MVO NT/o n Upvds Rvs O ph effe n ge m ee n sch a ppe I ijke rege I i ng pri m ai r on de rvv ijs raadsvergadering 16 maart 2017



-2-

Wij kiezen voor de laatste variant om de volgende redenen:
- Raadsleden hebben een kaderstellende en controlerende taak, terwijl de relatie tussen de gemeenten

en het openbaar onderwijs meer een bestuurlijk karakter heeft. Om die reden ligt het in de rede de
huidige constructie (met leden van colleges) te continueren.

- ln 2013 is artikel 17 van de Wet primair onderwijs (Wpo) gewijzigd. Sindsdien oefenen stichtingen als
Talent Primair alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit (voor deze wetswijziging was
de besluitvorming over de opheffing van een openbare school nog een bevoegdheid van de raad).
Vastgesteld kan worden dat hiermee de gemeenten geen feitelijke zeggenschap meer hebben. Een
'zwate' regeling is dan ook niet meer nodig.

2. Collegeregeling
Het belang waarvoor de huidige regeling is getroffen (afstemming/coördinatie gemeentelijke bevoegdhe-
den m.b.t. het openbaar primair ondenruijs) dient nog steeds te worden behartigd. Zoals onder 1 vermeld is
naar ons oordeel een collegeregeling daartoe evenwel een geschikter instrument dan het handhaven van
de huidige raadsregeling. Bovendien bestaat er o.i. geen noodzaak meer tot het opnieuw instellen van een
gemeenschappelijk orgaan, maar kan volstaan worden met een eenvoudige beleidsmatige samenwer-
kingsovereenkomst (WGR{echnisch: "een regeling zonder meef', te onderscheiden van het openbaar
lichaam, het gemeenschappelijk orgaan of de bedrijfsvoeringsorganistie).
De regeling zonder meer vloeit voort uit artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Een
regeling zonder meer bezit geen rechtspersoonlijkheid. Ook is er geen vorm van bestuur. De regeling
zonder meer is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten en wordt in werking gesteld door
een overeenkomst tussen gemeenten; deze overeenkomst wordt aangegaan door de colleges van de aan
de regeling deelnemende gemeenten.

De collegeregeling is een (publiekrechtelijke) samenwerkingsovereenkomst die kort gezegd de structuur
vormt voor de intergemeentelijke afstemming; per college wordt de portefeuillehouder onderwijs afgevaar-
digd naar de regiegroep waarbinnen het overleg en de afstemming plaatsvinden. lndien gewenst kunnen
daar dus voorstellen worden afgesproken die - indien nodig - door de colleges vervolgens kunnen worden
voorgelegd aan de gemeenteraden.

3. Statutenwijziging
De Wpo stelt geen voonuaarden aan de wijze waarop de gemeenteraden toezicht op het openbaar
onderwijs uitoefenen. Wel dient de wijze waarop dit gebeurt in de statuten van TP te worden aangegeven
(artikel 17, lid 5 Wpo). Het betreft hier technische aanpassingen n.a.v. de nieuwe collegeregeling. De in dit
verband noodzakelijke wijzigingen zijn (in geel) opgenomen in bijlage 3 en dienen door uw raad te worden
goedgekeurd (artikel 17, lid 6 WPO).

Geheimhouding
Niet van toepa'ssing

Alternatieven
- Handhaving huidige regeling en afuaardiging van raadsleden
- Geen samenwerking.

Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.

Beslistermijn
Maar12117.

Financiële paragraaf
Er zijn geen financiële gevolgen; de regeling heeft geen financiële verplichtingen noch vermogen.
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Overise Raadsinformatie

Bevoegdheid
Aangezien de regeling door uw raad is getroffen is uw raad ook het bevoegde orgaan voor opheffing.

Tevens bepaalt art 1 van de WGR dat uw raad toestemming moet verlenen voor het aangaan van een

collegeregeling; de toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het

algemeen belang.

Collegeprogramma
Niet van toepassing.

Begroting
Niet van toepassing

Eerdere besluiten
Huidige regeling vastgesteld in 2010. Besluit over statutenwijzigingen van TP: 10 december 2015

Voorgeschreven procedure
Artikel 18 van de Gemeenschappelijke regeling primair onderwijs regelt de stappen m.b.t. opheffing en de
gevolgen.

Kader- en beleidsnota's
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen
1. Concept gemeenschappelijke regeling (samenwerkingsovereenkomst openbaar onderwijs)

2. Brief Talent Primair d.d. 25 januari2017.
3. Conceptstatuten Talent Primair d.d. 17 januari 2017.
4. Huidige Gemeenschappelijke regeling primair onderwijs.

Burgemeester en wethouders,

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Sociaal Ðomein van28 februarijl..
De commissie adviseert u unaniem om bij het agendapunt "hamerstukken" van uw vergadering van 16 maart

2017 in te stemmen met dit voorstel.
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