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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Wijziging gemeenschappelijke regeling "Gemeentelijk toezichtsorgaan Openbaar 

Basisonderwijs Duin- & Bollenstreek 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. De gewijzigde regeling gemeenschappelijk orgaan ‘Gemeentelijk toezichtsorgaan 

 openbaar basisonderwijs Duin- & Bollenstreek”  vast te stellen. 

2.  Als afgevaardigde van de gemeente Hillegom in het bestuur van het gemeentelijk 

 orgaan aan te wijzen de wethouder belast met onderwijszaken. 

3.  Het besluit van de raad van 14  februari 2002 waarin de benoeming van bestuurs-  

 leden van het stichtingsbestuur voor Openbaar onderwijs Duin- en Bollenstreek aan  

 het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd, in te trekken.  

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

• Wet gemeenschappelijke regelingen;  

• Wet op het Primair Onderwijs;  

• De nieuwe wet Goed onderwijs en goed onderwijsbestuur; 

•  De bestaande gemeenschappelijke regeling toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs 

Duin-& Bollenstreek, het laatst vastgesteld bij raadsbesluit van 9 februari 2006. 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 

hebben het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2003 

ondergebracht bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- & Bollenstreek 

(Stichting OBO).  De toezichthoudende bevoegdheden van de gemeenteraden zijn 

daarbij overgedragen aan het gemeenschappelijk orgaan “Raad van Toezicht  

openbaar basisonderwijs Duin- & Bollenstreek”.  

De Stichting OBO wil de bestuursstructuur wijzigen. Hiervoor is naast de aanpassing 

van de eigen statuten ook een herziening nodig van de gemeenschappelijke regeling 

“Gemeentelijk Toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek” . Dit 

laatste leggen wij nu aan u voor. 

    

Toelichting:Toelichting:Toelichting:Toelichting:    

Met de invoering van de lumpsumfinanciering (rijksvergoeding) hebben de 

schoolbesturen een grote vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de 
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budgetten en meer autonomie gekregen. Met de nieuwe wet ‘goed onderwijs en goed 

onderwijsbestuur’ zijn schoolbesturen in het primair onderwijs verplicht te zorgen 

voor een professioneel  bestuur en management. Ook moet het bestuur zorgen dat er 

(intern) toezicht plaatsvindt op het bestuurlijk handelen door een scheiding aan te 

brengen tussen de functies ‘besturen’ en ‘intern toezicht’.   

 

De bestaande structuur van de Stichting OBO en het toezicht is: 

• Stichtingsbestuur 

• Algemeen directeur 

• Raad van Toezicht (bestaande uit de wethouders onderwijs van de 6 participerende 

gemeenten) 

 

De nieuwe structuur wordt: 

Ad 1. Bestuurder (een professionele directeur-bestuurder met over het algemeen de     

bestuurstaken van het oorspronkelijke stichtingsbestuur).  

Ad 2. Raad van Toezicht (die het intern toezicht op de directeur-bestuurder uitoefent). 

Ad 3. Een gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar basis onderwijs Duin- &  

Bollenstreek (bestaande uit de wethouders onderwijs van de 6 participerende 

gemeenten). 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 De bestuursstructuur van de Stichting verbetert. 

Door de herziene taakverdeling tussen de bestuurder, de nieuwe raad van toezicht  

en het gemeentelijk toezichtsorgaan worden de verantwoordelijkheden duidelijker. 

De formele bevoegdheden van het toezicht via het gemeentelijk toezichtsorgaan  

(ad 3) blijven hetzelfde: goedkeuring van begroting, jaarrekening en 

statutenwijzigingen van de stichting en eventuele ontbinding van de stichting.  

 

1.2. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan  

De gemeenteraad heeft de gemeenschappelijke regeling vastgesteld en is ook het 

bevoegde orgaan om deze regeling aan te passen. 

 

2. Aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger in het gemeentelijk toezichtsorgaan 

(ad 3) 

De nieuwe regeling stelt in artikel 4, het tweede lid, dat de raden in het 

toezichtorgaan  elk een lid uit hun colleges van burgemeester en wethouders 

aanwijzen. De wethouder belast met onderwijszaken vertegenwoordigt de gemeente 

reeds in de huidige gemeenschappelijke regeling. Wij stellen voor om dit in de nieuwe 

toezichtstructuur te continueren.  

    

3.Mandaatbesluit overbodig 

Door de gewijzigde bestuursstructuur vervalt het Stichtingsbestuur en worden dus 

geen bestuursleden meer benoemd. Het mandaatbesluit komt hierdoor te vervallen. 
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Inhoudelijke aanpassingenInhoudelijke aanpassingenInhoudelijke aanpassingenInhoudelijke aanpassingen    

Onderdeel benoeming leden van de raad van toezicht 

In artikel 3 van de nieuwe regeling komen de bevoegdheden van het gemeentelijk 

toezichtsorgaan (ad 3.) aan de orde, met als eerste aandachtspunt onder het tweede 

lid:  benoeming en ontslag van leden van de raad van toezicht (ad 2). 

Wij wijzen u erop dat benoeming op grond van artikel 48, het twaalfde lid, van de Wet 

op het primair onderwijs,  op zich een bevoegdheid is van uw raad. In de nieuwe 

regeling is deze bevoegdheid dus overgedragen aan het toezichthoudend orgaan. 

Wij hebben daar geen bezwaar tegen, omdat het toezichthoudend orgaan (bestaande 

uit de gemeentelijke wethouders) goed in staat is om kandidaat bestuursleden te 

beoordelen op geschiktheid en bekwaamheid. Uw raad heeft overigens al op  

14 februari 2002 besloten om de bevoegdheid over de benoeming van leden van het 

toenmalige stichtingsbestuur aan ons college te mandateren.   

 

Voor de verdere wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de 

ter inzage gelegde bijlage 1. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Is niet van toepassing. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Voor de afronding van de nieuwe bestuursstructuur is het gewenst dat de zes 

gemeenten in de maand september 2010 over de gewijzigde gemeenschappelijke 

regeling een besluit nemen. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Op het moment dat dit voorstel is geschreven, is het wetvoorstel ‘goed onderwijs en 

goed onderwijsbestuur’ behandeld en afgerond door het parlement, maar is de datum 

van inwerkingtreding nog niet afgekondigd. Wij verwachten 1 augustus 2010. Zolang 

dit niet het geval is kan ook de aangepaste gemeenschappelijke regeling niet in 

werking treden. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

  

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Conceptregeling gemeenschappelijk orgaan “Gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs Duin- & 

Bollenstreek” 

- Bijlage 1: Overzicht wijzigingen gemeenschappelijke regeling 

- Regeling gemeenschappelijk orgaan “Gemeentelijk toezichtsorgaan OBO Duin- & Bollenstreek dd 09-02-2006 

Informatie bij: s.dekruijf@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537254  


