
 

 

 

 

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen  

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

 

 

 

Datum:  15 mei 2018 

Kenmerk:  2018-145a 

Betreft:  Fusie obs Burgemeester Verkruisenschool en obs Europaschool 

 

Geachte leden van de raad, 

Op 24 juli 2017 hebben we uw rechtsvoorganger, de gemeenteraad van de gemeente Menterwolde, 

conform artikel 159 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) medegedeeld dat 

Scholengroep OPRON obs Burgemeester Verkruisenschool (08SW) en obs Europaschool (09RC) per 

1 augustus 2018 wil fuseren. Administratief wordt daarbij de (locatie van) obs Europaschool 

(09RC) opgeheven. Het onderwijs van beide scholen gaat verder in gefuseerde vorm op één 

locatie. Reden hiervoor is dat binnen een paar jaren de twee scholen in één gebouw gehuisvest 

worden als gevolg van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. 

Sinds 1 januari 2015 gaan schoolbesturen zelf over het besluiten tot fuseren en daaruit 

voorvloeiend het opheffen van één brinnummer/school. Voordien was dat voorbehouden aan de 

gemeenteraad. Nu is in de wet beschreven dat een jaar voor een fusie en daarmee opheffing van 

een brinnummer /school het besluit aan de gemeenteraad medegedeeld moet worden. Deze 

mededeling is op 24 juli 2017 gedaan.  

De gemeenteraad kan conform artikel 159 lid 2 WPO er voor kiezen om zelf de school in stand te 

houden. Voor 1 februari volgend op de mededeling moet de gemeenteraad aangeven of ze het 

brinnummer/de school die door de fusie komt te vervallen wenst over te nemen. Hiervan hebben 

we van de gemeente Menterwolde en van de gemeente Midden Groningen geen reactie ontvangen 

waardoor we ervan uitgaan dat de gemeente de school niet wenst over te nemen.  

In de statuten van Scholengroep OPRON (artikel 14 lid 5) staat echter nog wel een bepaling waarin 

staat dat de gemeenteraad van de gemeente waar de school gehuisvest is, dient te besluiten over 

de opheffing van een school. Anders dat wat de WPO voorschrijft moet de gemeenteraad van de 

gemeente Midden-Groningen dus nog wel instemmen met de opheffing van het BRIN-nummer van 

obs Europaschool, wat voortvloeit uit het besluit tot fuseren. 

Het afgelopen jaar zijn de scholen druk bezig geweest om de fusie inhoudelijk vorm te geven. Alles 

staat klaar om de gefuseerde school op 1 augustus 2018 te starten. De gevolgen zijn in een 

wettelijk verplichte fusie-effectrapportage uitgewerkt. De fusie-effectrapportage hebben we in de 

bijlage opgenomen en ontvangt u ter informatie ter onderbouwing van het beslispunt dat nu aan u 

voorligt. 

 

Scholengroep OPRON 

 

Bezoekadres 

Schaepmanstraat 25 

9645 HC Veendam 

 

Postadres 

Postbus 138 

9640 AC Veendam 

 

Telefoon: 0599-696390 

E-mail: info@opron.nl 

Website: www.opron.nl 

 

IBAN nr.: NL02 BNGH 0285 1348 25 

KvK nr.: 01123358 



 

 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u zich wenden 

tot ondergetekende. 

 

Graag vernemen wij van u. 

 

Hoogachtend, 

 

Drs. J.P.S. ten Brink 

Bestuurder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: fusie-effectrapportage. 




