
   

  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

In te stemmen met de oprichting van een Stichting Openbaar Onderwijs per 31- 

12-2008 om daardoor de verzelfstandiging van het openbaar (speciaal-) 

basisonderwijs te realiseren. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

In september 2007 heeft het College van B & W het intentie-besluit genomen 

om het bevoegd gezag over het openbaar (speciaal -) basisonderwijs onder te 

willen brengen in een zelfstandige stichting. 

Via een stuurgroep en een projectgroep is op basis van een plan-van-aanpak een 

voorstel gemaakt dat in College en Raad tot een besluit leidt met in achtneming 

van de inspraakprocedure. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Het raadsbesluit regelt dat de verordening op de Bestuurscommissie per 31 

december 2008 wordt ingetrokken. Tevens dat per die datum een Stichting 

Openbaar Onderwijs is opgericht en dat conform de inhoud van het 

overdrachtsdocument de gevolgen geregeld zijn. 

Hierdoor is de verzelfstandiging van het openbaar (speciaal) –basisonderwijs in 

Haarlem gerealiseerd. 

 

Financiële paragraaf 

Voor de bekostiging van de bovenschoolse organisatie kan de gemeente 

gedurende het tijdvak 1 januari 2009 tot 1 januari 2013 op grond van een 

tijdelijke wettelijke bruidschatregeling extra geld meegeven om de stichting in 

staat te stellen vanaf 1 januari 2013 zelf deze kosten te dragen. Het gaat hierbij 

om een begroot bedrag van € 875.000,- p.j. nog te verhogen met eenmalige 

opstartkosten van € 80.000,-. Zonder deze tijdelijke regeling zou de gemeente 

deze middelen ook aan het bijzonder onderwijs moeten uitbetalen vanuit het in 

de wet vastgelegde principe van financiële gelijkstelling. In 2008 draagt de 

gemeente voor € 906.000,- bij in de kosten van het Onderwijs Servicekantoor 

Kennemerland (OSK) en € 280.000,- in de kosten van het bovenschools 

management van het OPOH. Deze bedragen zijn ook vrijgesteld van 

doorbetaling en komen per 1 januari 2009 te vervallen. De financiering van de 

bruidschatregeling gedurende 4 jaar kan gedekt worden uit deze vrijvallende 

middelen en na 5 jaar is er € 1.186.000,- op de gemeentebegroting vrij 

222/2008 

4 november 2008 

STZ/jos 

08/189574 

 

Definitief besluit verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs Haarlem 

(OPOH) 

  GEWIJZIGD EXEMPLAAR 

Raadsstuk 
Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

222/2008 

222-2 

 

 

 

 

beschikbaar. 

 

Participatie / communicatie 

Hoofdafdeling Stadszaken/ afdeling Jeugd –Onderwijs-Sport (J.O.S.) 

Daags na het College-besluit worden betrokkenen geïnformeerd, w.o. de GMR 

van het OPOH. 

 

Planning 

De GMR van OPOH heeft op dit onderwerp instemmingsrecht. 

Overeenkomstig de inspraakprocedure heeft de GMR vanaf 15 augusutus 2008 

de gelegenheid te reageren op het voorgenomen besluit van het College van B 

& W. In oktober zal het voorgenomen besluit en de reactie van GMR 

voorgelegd worden aan de Commissie Samenleving waarna besluitvorming 

volgt in de Raad, 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1.  Per 31 december de verordening op de Bestuurscommissie wordt 

 ingetrokken; 

2.  Een stichting Openbaar onderwijs op te richten; 

3.  Het bevoegd gezag over het openbaar basisonderwijs, het speciaal 

 basisonderwijs en het speciaal onderwijs over te dragen aan voornoemde 

 stichting; 

4.  De gevolgen van deze bestuursoverdracht te regelen conform de in het 

 overdrachtdocument beschreven voorstellen. 

5.  De kosten van de “bruidschatregeling” van € 3.580.000,- voor de periode 1 

januari 2009 tot 1 januari 2013 kunnen gedekt worden uit de vrijvallende 

middelen van de verzelfstandiging van het OPOH en het OSK per 1 januari 

2009. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

  

1. per 31 december de verordening op de Bestuurscommissie wordt 

 ingetrokken; 

 

2.  een stichting Openbaar onderwijs op te richten; 

 

3.  het bevoegd gezag over het openbaar basisonderwijs, het speciaal 

 basisonderwijs en het speciaal onderwijs over te dragen aan voornoemde 

 stichting; 

 

4.  de gevolgen van deze bestuursoverdracht te regelen conform de in het 

 overdrachtdocument beschreven voorstellen; 

 

5.  de kosten van de “bruidschatregeling” van € 3.580.000,- voor de periode 1 

januari 2009 tot 1 januari 2013 kunnen gedekt worden uit de vrijvallende 

middelen van de verzelfstandiging van het OPOH en het OSK per 1 januari 

2009. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 


