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1. Voorstel 

De voorgestelde wijzigingen in de statuten van Scholengroep OPRON goed te keuren.  

 

2. Inleiding 

OPRON heeft haar statuten op een paar punten gewijzigd. De gemeenteraad dient deze wijziging 

goed te keuren. Dit doen we vanuit de externe toezichtrol die we als lokale overheid hebben ten 

aanzien van een zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs. Het extern toezicht van 

gemeenten richt zich op een genoegzaam aantal openbare basisscholen (Wpo Artikel 23, vierde 

lid). Vanuit die rol ontvangt u de jaarstukken maar worden ook de statuten of wijzigingen hierin 

aan de gemeente ter goedkeuring voorgelegd.    

 

3. Publiekssamenvatting 

De raad keurt de wijzigingen van de statuten van Scholengroep OPRON goed. Via de statuten en 

jaarstukken houdt de gemeente extern toezicht op de schoolbesturen die de scholen voor het 

openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Extern toezicht. 

5. Beoogd effect 

Naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo. 

6. Historische context 

• Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze 

wet heeft gevolgen voor bestuurders en toezichthouders in het primair en voortgezet 

onderwijs. Vanaf de ingangsdatum van deze wet moeten de statuten een bepaling bevatten 
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waarin staat wat er moet gebeuren bij ‘ontstentenis en belet’ van alle bestuurders en/of 

toezichthouders. Wie moeten er beslissen als niemand van het bestuur dit meer kan of mag.  

• Scholengroep OPRON heeft daarom een onderwijsjurist gevraagd de huidige statuten te toetsen 

aan de WBTR.  

 

7. Argumenten 

• De onderwijsjurist van OPRON heeft geadviseerd de bepaling inzake het tegenstrijdig belang 

van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht aan te passen. De statuten voldoen met 

deze wijziging weer aan de eisen in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wijziging is 

opgenomen in het bijgaande ‘Voorstel statutenwijziging Scholengroep OPRON’ (Bijlage 1).  

• Omdat de statuten opnieuw worden vastgelegd zijn ook een aantal andere kleine wijzigingen 

meegenomen.  Deze zijn ook benoemd in het ‘Voorstel statutenwijziging Scholengroep OPRON’ 

(bijlage1).  

• Een besluit tot statutenwijziging moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad (artikel 15 

lid 1 van de statuten). 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Geen.  

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

 

10. Communicatie 

Scholengroep OPRON wordt na behandeling in de raad op de hoogte gebracht van het besluit. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 
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Bijlage: 

1 Voorstel statutenwijziging Scholengroep OPRON   

2 (Huidige) Statuten Scholengroep OPRON  

3 Concept raadsbesluit 

 

 


