Voorstel
Gemeenteraad

Datum:

6 januari 2020

Opsteller:

Klarinde Bosman

Zaak:

2019-041762

Contactgegevens:

klarinde.bosman@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Erik Drenth
Onderwerp:

Stukken ter inzage:

Ontbinding Stichting OPOS

1. Voorstel
 In te stemmen met het besluit tot ontbinding van Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Slochteren (OPOS).
2. Inleiding
Wij hebben van Stichting OPOS een opheffingsbesluit ontvangen met het verzoek in te stemmen
met de ontbinding van de Stichting.
3. Publiekssamenvatting
Omdat de scholen die onder Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren vielen, zijn
ondergebracht bij andere stichtingen voor openbaar onderwijs, kan Stichting OPOS worden
ontbonden. Met dit voorstel neemt de raad een besluit over de ontbinding van de Stichting OPOS
4. Bevoegdheid van de raad
De gemeenteraad is, conform artikel 18 van de statuten en artikel 48 van de WPO, bevoegd om te
besluiten de ontbinding van een Stichting voor het openbaar onderwijs.
5. Beoogd effect
Formele afwikkeling van de ontbinding van de Stichting OPOS.
6. Historische context
Met ingang 2018 werkt Stichting OPOS met een raad van toezicht model. Na 2018 is er een
turbulente periode ontstaan voor Stichting OPOS, die uiteindelijk heeft geleid tot het uitvallen van
een Bestuurder en het vertrek van de Raad van Toezicht. Er is een interim bestuurder
aangetrokken met als opdracht de toekomst van de Stichting OPOS onder de loep te nemen. Dit
heeft tot het volgende conclusie geleid: resultaat geleid: Wederopbouw van de Stichting is niet in
het belang van de scholen en de leerlingen. Besloten is de zeven scholen met ingang van 1 januari
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2020 onder te brengen bij andere schoolbesturen waarna Stichting OPOS kan worden ontbonden. In
een zorgvuldig keuzeproces hebben de scholen bepaald naar welke Stichting ze wilden.
De OBS Driespan, de Fusieschool (OBS De Kinderboom en OBS Ruitenvelder) en OBS De Oetkomst
zijn overgedragen aan Stichting Ultiem. OBS De Springplank en De OBS de Meent zijn overgedragen
aan Scholengroep OPRON. Meeroevers in Meerstad valt onder de gemeente Groningen en wordt
ondergebracht bij de Vereniging Christelijk Onderwijs in Groningen.
7. Argumenten
 Alle basisscholen van Stichting OPOS zijn inmiddels formeel overgedragen naar andere
Stichtingen voor Openbaar primair onderwijs en functioneren inmiddels naar tevredenheid van
alle partijen onder de gekozen stichting. De Stichting kan dan ook ontbonden worden.
 Het bestuur van Stichting OPOS heeft op 2 december 2019 besloten om de stichting te
ontbinden na de definitieve overdracht van de scholen.
 Dit besluit is genomen na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 8 november 2019. Alle
leden hebben ingestemd met het besluit. Hiermee is voldaan aan de statutaire verplichting van
ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
8. Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
9. Financiële paragraaf
Dit voorstel heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.
De lopende kosten van OPOS worden nog betaald en de overige middelen worden verdeeld over de
schoolbesturen met een verdeelmodel op basis van het leerlingenaantal.
10. Communicatie
De besluitvorming over de ontbinding is afgestemd met de Gemeente Groningen. De gemeenteraad
van Groningen zal hierover ook een besluit nemen. Stichting OPOS wordt op de hoogte gebracht van
het raadsbesluit.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
Zie communicatie.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,
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Burgemeester
Bijlage:
Opheffingsbesluit Stichting OPOS
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