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Convenant ‘Nadere afspraken tussen gemeenten en Scholengroep OPRON’          

 gelet op het bovengemeentelijk wettelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs  

 

Partijen 

1. De gemeente Stadskanaal, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de 
Jonge, burgemeester; 

2. De gemeente Veendam; in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.B. 
Swierstra, burgemeester; 

3. De gemeente Midden-Groningen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. 
Hoogendoorn, burgemeester; 

4. Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw M. M. Andreae, college van bestuur; hierna aan te 
duiden als de Stichting, 

nemen het volgende in overweging: 

Dit convenant betreft de nadere afspraken met betrekking tot de onderlinge verplichtingen tussen de 
gemeenten Stadskanaal, Veendam en Midden-Groningen enerzijds en de Stichting anderzijds 
conform artikel 14 van de statuten van de Stichting.  

 

I  Preambule 

Sinds 1 januari 2008 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Menterwolde (per 1 januari 2018 

opgegaan in gemeente Midden-Groningen), Stadskanaal en Veendam het openbaar primair 

onderwijs verzelfstandigd. Hiervoor is een stichting opgericht. Op 4 december 2013 zijn vervolgens 

na conforme besluiten van de gemeenteraden de tenaamstelling van de stichting en de statuten van 

deze stichting notarieel gewijzigd. Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs, 

hierna als ‘de Stichting’ aangeduid, verzorgt openbaar primair onderwijs in de drie gemeenten. In 

artikel 14 van de statuten van de Stichting is opgenomen dat de onderlinge verplichtingen vastgelegd 

moeten worden.  

Naast wat is vastgelegd in de statuten omvat dit convenant waar nodig en ter verduidelijking de 

nadere afspraken over:  

a. Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van toezicht van de Stichting 

b. Het wijzigen van de statuten van de Stichting  

c. Het besluit tot een juridische fusie (met een ander schoolbestuur) en een juridische splitsing 

van de Stichting 
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d. Het besluit tot het vormen van een samenwerkingsverband met een ander schoolbestuur 

en/of gemeente  

e. De ontbinding van de Stichting 

f. De zienswijze betreffende begroting en jaarrekening als bedoeld in artikel 13, lid 2 en 4 van de 

statuten van de Stichting. 

 

II  Begripsbepaling 

 Schoolbestuur/stichting: Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs  

 College van bestuur: het bevoegd gezag van de Stichting 

 Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting  

 De maand van de ‘eerstvolgende mogelijke openbare raadsvergadering’ is de maand die via 

het voorportaal vastgesteld wordt door de gemeenten. 

 Gemeente(n): a. de gemeente Stadskanaal, Veendam en Midden-Groningen                                                                                                               

b. de gemeenteraad dan wel het college van B&W van betreffende gemeente 

 College van B & W: college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stadskanaal, 

Veendam en Midden-Groningen 

 Gemeenteraad: de gemeenteraden van de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Midden-

Groningen  

 

III Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van toezicht 

De procedure met betrekking tot het benoemen van de leden van de Raad van toezicht is afdoende 

uitgewerkt in de statuten. 

In de situaties, zoals benoemd in de statuten onder artikel 11, lid 12 a t/m d en f t/m h, laten de 

gemeenten, in het geval een lid van de Raad van toezicht aftreedt, de afwikkeling hiervan over aan 

de Raad van toezicht. De gemeenten dienen hierover wel zo spoedig mogelijk te worden 

geïnformeerd door de Raad van toezicht onder vermelding de wijze waarop met de dan ontstane 

vacature zal worden omgegaan. 

Indien de Raad van toezicht, op andere gronden, zelf één van haar leden wenst te ontslaan (artikel 

11, lid 12 e) stuurt zij het voorgenomen besluit hiertoe aan de gemeenten.  

De gemeenteraden nemen bij de eerstvolgende mogelijke openbare raadsvergadering na ontvangst 
van het voorgenomen besluit een besluit over de goedkeuring van de wijziging.      
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IV Het wijzigen van de statuten van de Stichting 

De gemeenteraden nemen bij de eerstvolgende mogelijke openbare raadsvergadering na ontvangst 
van het voorgenomen besluit tot wijziging een besluit over de goedkeuring van deze wijziging.  

 

V Het fuseren met een ander schoolbestuur en/of overgaan tot splitsing van de Stichting 

Binnen drie maanden nadat het door het college van bestuur voorgenomen besluit tot fusie of 
splitsing door de gemeenten is ontvangen, informeren deze het college van bestuur over de 
gevraagde goedkeuring.  

 

VI Het aangaan van een samenwerkingsverband met een ander schoolbestuur en/of gemeente 

Op verzoek van het college van bestuur hecht de Raad van toezicht haar goedkeuring aan het 
voornemen een samenwerkingsverband als hiervoor bedoeld aan te gaan. Vervolgens wordt het 
voorgenomen besluit door de Stichting voorgelegd aan de gemeenten. Die nemen hierover bij de 
eerstvolgende mogelijke openbare raadsvergadering een besluit. 

 

VII De ontbinding van de Stichting 

De mogelijkheden voor en de te nemen stappen bij het ontbinden van de Stichting zijn afdoende 
uitgewerkt in de statuten. 

 

VIII Begroting, jaarrekening en zienswijze, 

1. Door de gemeenten wordt ernaar gestreefd binnen drie maanden nadat de door het college 
van bestuur opgestelde en door de Raad van toezicht goedgekeurde begroting en/of 
jaarrekening door de gemeenten is ontvangen en een eventuele nadere toelichting hierop 
heeft plaatsgevonden, het college van bestuur een zienswijze toe te zenden of mee te delen 
dat er geen zienswijze wordt ingediend.  

2. Scholengroep OPRON reageert binnen 3 maanden na ontvangst van een ingediende 
zienswijze schriftelijk aan de gemeente (n).   

 

IX De informatievoorziening 

Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de vertegenwoordigers c.q. 

portefeuillehouders van de drie colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente en het 

college van bestuur van de Stichting. De portefeuillehouders beoordelen vervolgens of en in 

hoeverre de collega’s c.q. de gemeenteraden van het in dit overleg besproken onderwerpen 

geïnformeerd dienen te worden. 
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Bij de behandeling van de begroting en/of de jaarrekening van de Stichting in de colleges, 

gemeenteraden of raadscommissies kan het college van bestuur van de Stichting uitgenodigd 

worden over de algemene gang van zaken bij de stichting in overleg te treden met de gemeenteraad. 

 

X Voorportaalfunctie 

De drie betrokken gemeenten trekken gezamenlijk op met betrekking tot de invulling van het externe 

toezicht. Bij toerbeurt vervullen zij hierbij een voorportaalfunctie. Gedurende een periode van drie 

jaar is de gemeente die de voorportaalfunctie vervult de initiatiefnemer met betrekking tot de 

beoordeling van jaarstukken en het coördineren van afspraken tussen de gemeenten onderling en 

van de drie gemeenten met de scholengroep.  

XI Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding van het convenant 

1. Wijzigingen van dit convenant worden voorbereid door het college van bestuur van de 

Stichting. 

2. Dit convenant, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de betrokken partijen. 

3. Dit convenant wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking één dag na 

ondertekening door alle betrokken partijen; met dien verstande dat bij wijziging van 

procedures en/of omstandigheden het college van bestuur verplicht is de gemeenten te 

melden dat er een wijziging van het convenant in voorbereiding is.  

 

XII Beëindiging  

1. Het convenant eindigt, indien de periode waarvoor de stichting in het leven is geroepen is 

geëindigd. 

2. Het convenant blijft nog voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van het vermogen 

van de stichting. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dit convenant zoveel 

mogelijk van kracht. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

XIII Ondertekening door De Stichting OPRON 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 

 

De Stichting 

 

Datum:  

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam: M.M. Andreae 

Functie:  college van bestuur 

Handtekening (mede namens de Raad van toezicht): 
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XIV Ondertekening door Gemeente Stadskanaal 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 

 

Gemeente Stadskanaal 

 

Datum:  

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam: mevrouw F.T. de Jonge 

Functie: burgemeester 

Handtekening: 
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V Ondertekening door Gemeente Midden-Groningen 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 

 

Gemeente Midden-Groningen 

    

Datum:  

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam: A. Hoogendoorn 

Functie: burgemeester 

Handtekening: 
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VI Ondertekening door Gemeente Veendam 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 

 

Gemeente Veendam 

  

Datum:  

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam: de heer S.B. Swierstra 

Functie: burgemeester 

Handtekening: 

 

 

 

 

 


