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Onderwerp Toezichthoudende rol openbaar onderwijs 

Geachte leden van de Commissie Samenleving, 

Naar aanleiding van uw verzoek om meer informatie over de toezichthoudende rol 
van de gemeenteraad tijdens de commissievergadering van 28 november j l . 
informeer ik u hierbij over het doel van de toezichthoudende rol, de taken en 
bevoegdheden die hierbij horen, de voorbereidende activiteiten die het College 
onderneemt om tot besluitvorming te komen en de tijdsinvestering in deze. 

Algemeen 
Het doel van de toezichthoudende rol richt zich op de (grondwettelijke) zorgplicht 
om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners (art23, lid 4 
grondwet). Deze zorgplicht is de basis voor de invulling van het toezicht op de 
schoolbesturen. De grondslag voor het toezicht ligt vast in wetgeving, statuten en 
raadsbesluiten. 
De gemeente houdt op basis van art. 42, 46 en 48 van de Wet op Primair Onderwijs, 
Wet op Expertisecentra en art. 42 van de Wet op Voortgezet Onderwijs, toezicht op 
de financiële positie van de schoolbesturen en de naleving van de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs: 

• Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen 
met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving 
en met onderkenning van de betekenis en de verscheidenheid van die 
waarde. 

• Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienst of levensbeschouwing. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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• Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst 
of levensbeschouwing. 

Hiermee geeft de gemeente invulling, op basis van de jaarstukken (begroting, 
jaarrekening en jaarverslag) aan haar zorgplicht voor de instandhouding en 
financiële continuïteit van het openbaar onderwijs. 

Good Governance, interne toezichthoudende rol bij het schoolbestuur 
Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is de verantwoordelijkheid 
voor het primair onderwijs opgedragen aan "Stichting Spaarnesant", voor het 
openbaar voorgezet onderwijs aan "Stichting Dunamare Onderwijsgroep" en voor 
het openbaar voorgezet gymnasiaal onderwijs "Onderwijsstichting Zelfstandige 
Gymnasia (OSZG)". 
Om te voldoen aan de per 1 augustus 2010 in werking getreden Wet "goed 
onderwijs. Goed onderwijsbestuur, dat het bevoegd gezag van het primair en 
voortgezet onderwijs opdraagt om binnen de eigen organisatie tot een scheiding 
tussen de functies van bestuur en intern toezicht te komen, werken OSZG en 
Dunamare reeds volgens het Raad van Toezicht-model. Het zwaartepunt van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid is in het Raad van Toezicht-model neergelegd bij 
de colleges van bestuur. Het raadsvoorstel ten behoeve van de scheiding van 
toezicht en bestuur van Spaarnesant op dezelfde wijze te regelen, ligt nu voor. 

Reikwijdte externe toezichthoudende rol van de gemeente 
In de door uw Raad goedgekeurde statuten van de drie genoemde schoolbesturen is 
de wettelijke rol van de gemeenteraad vastgelegd (art. 22 statuten Stg. Spaarnesant, 
en art. 16 statuten Dunamare Onderwijsgroep en art. 16 statuten Onderwijs 
Stichting Zelfstandige Gymnasia) en heeft de gemeente als exteme toezichthouder 
in het kader van beschreven zorgplicht de volgende taken en bevoegdheden die met 
dit exteme toezicht samenhangen: 

Het kennis nemen van en desgewenst overleg voeren over de door de 
bestuurder, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, 
voorgestelde begroting en jaarrekening/jaarverslag van de Stichting 
Goedkeuringsrecht m.b.t. statutenwijziging 
Goedkeuringsrecht bij een voorgenomen overdracht van een openbare 
school 
Besluit tot opheffing van een openbare school op voordracht van de 
bestuurder na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht 
Goedkeuringsrecht m.b.t. het benoemen en ontslag verlenen van de leden 
van Raad van Toezicht bij het primair onderwijs 
Goedkeuringsrecht ten aanzien van voorgenomen ontbinding en vereffening 
van de stichting 
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Ingeval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in 
strijd met de wet is de gemeente bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van 
de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden. 

Verschil tussen interne en externe toezichthouder 
Om het verschil aan te geven tussen de taken en bevoegdheden van het 
schoolbestuur als intern toezichthouder enerzijds en die van de gemeente als extern 
toezichthouder anderzijds, wordt hier toegelicht wat het exteme toezicht niet is: 

Het bestuur is opgedragen aan de Colleges van Bestuur van OSZG en 
Dunamare, en conform het thans voorliggende raadsstuk ook aan het 
College van Bestuur van Spaarnesant. Toezicht is nl. niet het bestuur van 
het openbaar onderwijs. 
Toezicht betreft niet het vaststellen of goedkeuren van de begroting, 
jaarrekening en jaarverslag; dat is de bevoegdheid van de besturen 
respectievelijk de raden van toezicht. 
Het is geen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs; dat is een wettelijke 
taak van de Inspectie van het Onderwijs. 
Toezicht gaat niet over het al dan niet rechtmatig en doelmatig inzetten van 
rijksmiddelen; dat is de rol van de accountant. 

Huidig extern toezichthoudende rol kader door het College in opdracht van de 
gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft het College opdracht gegeven de taken en bevoegdheden 
van het extern toezichthouderschap te vervullen in het kader van de gemeentelijke 
zorgplicht. Het college is hierdoor de eerst verantwoordelijke om de vinger aan de 
pols te houden over het waarborgen van de continuïteit en op de handhaving van het 
specifieke karakter van het openbaar onderwijs. 

Namens het college overlegt de portefeuillehouder Onderwijs twee keer per jaar 
met de besturen voor het openbaar onderwijs over de begroting en de jaarrekening 
en -verslag. Andere onderwerpen van het overleg zijn de (meerjaren)begroting, 
jaarrekening en jaarverslag, de financiële risico's, het behouden van de 
wezenskenmerken, de onderwijskwaliteit op basis van de bevindingen van de 
onderwijsinspectie, het en de samenwerking van schoolbesturen met de gemeente 
en/of regio met betrekking tot het lokale/regionale onderwijsbeleid. 
Door het College de toezichthoudende taak van de gemeente te laten vervullen 
wordt efficiency en slagvaardigheid m.b.t. de realisatie van deze taak betracht. 
Voorafgaand aan deze gesprekken worden de door de schoolbesturen ingediende 
notities financieel en inhoudelijk getoetst. Wanneer jaarstukken van en gesprekken 
met deze schoolbesturen aanleiding geven tot zorg, informeert het college u 
inmiddels het collegebesluit hierover. 
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Extern toezichthoudende rol door de gemeenteraad 
Ten opzichte van de huidige situatie, waarbij het College in uw opdracht de 
toezichthoudende rol vervult en u als raad een aantal uren (naar schatting 6 tot 10 
uur) besteedt aan de voorbereiding en bespreking in de commissie en de raad zelf, 
informeer ik u over de extra tijdsinvestering van de gemeenteraad bij het vervullen 
van de exteme toezichthoudende rol door uw Raad. 

Naast de in te zetten ambtelijke ondersteuning wordt voor het vervullen van de 
exteme toezichthoudende rol door uw Raad tweemaal per jaar naar schatting 10 uur 
per onderwerp (2) per schoolbestuur (3) aan inzet gevraagd wordt. Totaal bedraagt 
het aantal in te zetten uren indicatief 60 uur. Dit aantal is gebaseerd op de 
werkzaamheden die m.b.t. de jaarstukken van de drie schoolbesturen dient te 
worden uitgevoerd (zie overzicht). 
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Werkzaamheden m.b.t. begroting en jaarverslag 

Naam Schoolbestuur Begroting Jaarverslag 
Spaarnesant - Financiële toetsing 

- Inhoudelijke toetsing 
- Bestuurlijk besprek met 
Spaamesant 

- Nota ter besluitvorming 

- Financiële toetsing 
- Inhoudelijke toetsing 
- Bestuurlijk besprek met 
Spaamesant 

- Nota ter besluitvorming 
Dunamare Idem Idem 
OSZG Idem Idem 

Hiernaast kan er ook sprake zijn van toetsing, voorbereiding en bestuurlijke 
gesprekken op de andere genoemde taken (zie onder Reikwijdte exteme 
toezichthoudende rol van de gemeente). 

Met vriendelijke groet, 

Nieuwenburg A \ 


