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(Publieks)samenvatting
Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond heeft de gemeenteraad verzocht
toestemming te geven voor de wijziging van de statuten van de stichting. Reden voor deze wijziging
is de invoering van de onderwijswetgeving ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’. Het interne toezicht en
het bestuur van de Stichting worden gescheiden. De gemeenteraad dient in te stemmen met een
statutenwijziging omdat het toezicht op het openbaar onderwijs een taak van de gemeente is.
Voorgesteld besluit
In te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Inleiding
Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPOIJ) heeft de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen verzocht in te stemmen met een wijziging van de statuten van de
stichting.
De belangrijkste wijzigingen in de statuten zijn:
- de veranderde taak van het bestuur. Het bestuur wordt een Raad van Toezicht, bestaande uit 7
personen en er komt een College van Bestuur, bestaande uit één functionaris;
- de gemeenteraden benoemen de leden van de Raad van Toezicht. Drie leden van de Raad van
Toezicht worden benoemd vanuit een bindende voordracht vanuit de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en drie leden op voordracht van de gezamenlijke
directeuren van de scholen. In de voordrachten dient rekening gehouden te worden met een
profielschets waarin de noodzakelijke competenties voor de Raad van Toezicht en de individuele
leden van de Raad van Toezicht worden beschreven.
- de bevoegdheid tot het goedkeuren van de financiële jaarstukken en de begroting komt bij de Raad
van Toezicht te liggen.
De wijziging houdt verband met veranderde onderwijswetgeving. Door deze gewijzigde wetgeving
wordt het noodzakelijk het interne toezicht binnen de stichting vorm te geven door scheiding tussen
de functies van bestuur en intern toezicht. Vóór 1 augustus 2011 dienen de besturen van het openbaar
onderwijs het interne toezicht op het bestuur geregeld te hebben.
Een toezichthoudende rol ontbrak tot nu toe.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het toezicht op het bestuur van onderwijsorganisaties wordt aangepast met als doel de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren.
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Kader
Onderwijswetgeving die van kracht is vanaf 1 augustus 2011 heeft de scheiding tussen de functies
van het toezicht op bestuur en het rechtmatig bestuur en beheer voorgeschreven. Dit alles om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De nu geldende statuten van de Stichting schrijven voor, in artikel 25, dat de gemeenteraden met een
voorstel van het Stichtingsbestuur voor statutenwijziging dienen in te stemmen.
Argumenten
De Stichting heeft via een werkgroep, bestaande uit de wethouders onderwijs van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen en een afvaardiging van het bestuur van de Stichting, verdere uitwerking
gegeven aan een nieuwe bestuursstructuur en de daarbij horende wijziging van de statuten van de
Stichting. De werkgroep heeft het initiatief genomen om de gemeenteraden te informeren.
Op 4 april 2011 tijdens een informatiebijeenkomst hebben leden van de gemeenteraden een
toelichting ontvangen van de Stichting. Vóór deze bijeenkomst is een informatiepakket toegezonden
aan de raadsleden.
Maatschappelijk draagvlak
De statutenwijziging heeft de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de
Stichting en van de directeuren van de basisscholen.
Financiële consequenties
Het bestuur van de Stichting heeft als uitgangspunt geformuleerd dat de kosten voor het management
en centraal bureau van de Stichting niet mogen stijgen door de verandering in de bestuursstructuur.
De gemeente draagt niet bij aan de financiering van de Stichting.
Realisatie
Het bestuur van de Stichting stelt na instemming van de gemeenteraden de statuten vast vóór 1
augustus 2011.
Personeel
Niet van toepassing
Communicatie
Het bestuur van de Stichting wordt geïnformeerd over de uitkomst van de besluitvorming in de
gemeenteraad.
Planning
De besluitvorming over de statutenwijziging in de gemeenteraad van Beverwijk is voorzien op 14
juni 2011 en in de raad van Heemskerk op 26 mei 2011.
Na de besluitvorming in de gemeenteraden worden de gewijzigde de statuten notarieel vastgelegd.
Velsen, 10-5-2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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