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Toezichthoudende rol openbaar onderwijs gemeente Haarlem

Geachte heer Den Uyl,

In de afgelopen periode heeft de gemeenteraad de invulling van de 
toezichthoudende rol van de gemeente met betrekking tot het openbaar onderwijs in 
Haarlem geagendeerd. Ik heb in dit kader de leden van de commissie Samenleving 
geïnformeerd over de wettelijke reikwijdte van de externe toezichthoudende rol 
van de gemeente. Te uwer informatie heb ik dit schrijven van 17 december jl. als 
bijlage toegevoegd.

In de raadsvergadering van 19 december 2013 is een aantal moties en 
amendementen met betrekking tot de toezichthoudende rol van de gemeente met 
betrekking tot het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Haarlem ingediend, 
waarop ik mijn reactie schriftelijk op 2 maart 2014 heb gegeven (zie bijlage).

Tijdens de raadsvergadering op 13 maart 2014 is wederom een aantal moties 
hierover ingediend en raadsbreed aangenomen. Twee van deze moties hebben ook 
betrekking op het externe toezicht door de gemeente in relatie tot 
onderwijsinstelling. Mondeling heb ik u reeds hiervan op de hoogte gesteld en een 
toelichting namens de raad hierop gegeven.

De eerste motie betreft het benoemen van leden van de Raad van Toezicht door de 
gemeenteraad. Dit houdt in dat bij de eerstv olgende benoeming van nieuwe leden 
en of herbenoemingen van leden van uw Raad van Toezicht een voordracht hiertoe 
aan de gemeenteraad van Haarlem gedaan wordt.
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De tweede motie betreft bet beleggen van de toezichthoudende rol bij de 
gemeenteraad. Dit betekent dat besluitvorming in het kader van de gemeentelijke 
bevoegdheden die met dit extern toezicht samenhangen, door de gemeenteraad 
plaatsvindt en niet langer gemandateerd is aan het College van B&W.
Beide moties treft u als bijlage aan.

Om de toezichthoudende rol van de gemeente goed te kunnen uitoefenen is ook een 
planning en control cyclus van jaarstukken met de gemeenteraad afgesproken (zie 
bijlage). Deze planning en control cyclus houdt in dat elk schoolbestuur voor 
openbaar onderwijs:

een begroting op basis van een kalenderjaar op een zodanig tijdstip indient, 
waardoor het college in maart en de raad in april, op basis van de begroting, 
kan vaststellen of er sprake is van voldoende voorwaarden om voldoende 
openbaar onderwijs in Haarlem te realiseren.

een inhoudelijk jaarverslag en een door de accountant goedgekeurde 
jaarrekening (op basis van een kalenderjaar) op een zodanig tijdstip indient, 
waardoor het college in september en de raad in oktober kan vaststellen of 
er sprake is van de instandhouding van voldoende openbaar onderwijs in 
Haarlem.
M.b.t. de inhoudelijke verslaglegging verzoek ik u tevens om een 
paragraaf ov er de Raad van Toezicht op te nemen, waarin de samenstelling 
van de Raad, de visie en de uitgevoerde werkzaamheden inclusief de 
kaderstellende en toetsende rol van de Raad tot uitdrukking komt.

Over deze planning en control cyclus is op 20 december 2013 met de bestuurder 
overleg gevoerd. Hierna heeft over de uitwerking van deze cyclus verder overleg 
plaatsgehad, waarbij is afgesproken dat het leveren van de jaarstukken (jaarverslag- 
rekening en begroting) op bestuursniveau conform deze cyclus realiseerbaar is. Om 
een goede aansluiting op de door uw accountant goedgekeurde jaarrekening op 
stichtingsniveau te hebben is het immers van belang om als extern toezichthouder 
ook een begroting op jaarbasis te ontvangen dat aansluit op genoemde jaarrekening. 
Het gaat er dan om dat de bedoelde begroting - net als de jaarrekening - informatie 
biedt op bestuurlijk niveau.

Uit genoemde gesprekken blijkt ook dat Dunamare begrotingen per schooljaar op 
schoolniveau opstelt omdat de inkomsten per school, afhankelijk is van het aantal 
leerlingen op betreffende school. Ik begrijp dat deze werkwijze voor de interne 
toezichthouders (Raad van Toezicht, GMR en \IR) wenselijk is om een begroting 
per schooljaar te ontvangen in relatie tot het bepalen van uitgaven.
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Derhalve ga ik er van uit dat uw College van Bestuur een begroting op 
stichtingsniveau conform de genoemde gemeentelijke cyclus indient, en een 
begroting per school aan de gemeente doet toekomen conform uw eigen planning 
en control cyclus.

Graag zie ik uw reactie op bovenstaande tegemoet. Vervolgens zal ik de 
gemeenteraad hierover informeren.
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Moties en amendementen openbaar onder vijs en medezeggenschap 
onderwijs Haarlem

Geachte leden.

Naar aanleidina van de op 10 december 2013 ingediende moties en 
amendementen met betrekking tot het openbaar onderwijs in Haarlem en de 
raadsnota inzake de statutenwijziging van schoolbestuur Spaamesant ga ik 
nader hierop in en geef u per motie en. of amendement mijn reactie.

Raadsnoca Statutenwijziging Spaamesant (2013 3 75901 /
In januan heeft u contact gehad met een aantal schooldirecteuren en GMR- 
leden alsmede met de bovenschoolse directeur en leden van het bestuur Het 
resultaat hier-an is dat met het bestuur van St. Spaamesant overeenstemming 
is bereikt om de positie van het directeurenplatform op te nemen in het 
toetsingskader en dat het bestaande rooster van aftreden (van het bestuur) 
zal worden gevolgd.
Het raadsvoorstel zal hierop worden aangepast, zodat in de raadsvergadering 
van 13 maart a.s. een besluit kan worden genomen.
Ik doe een beroep op u om in stemmen met de raadsnota ‘Statutenwijziging 
Spaamesant' over het organiseren van het toezicht bij het schoolbestuur 
Spaamesant voor het openbaar primair onderwijs. Door met het Raad van 
Toezicht model in te stemmen voldoet Spaamesant aan de wettelijk 
voorgeschreven scheiding nissen toezicht en bestuur bij schoolbesturen. 
Spaamesant heeft dar eenzelfde bestuursmodel als andere schoolbesturen in 
Haarlem en de bestuurder van Spaamesant eenzelfde positie met 
bijbehorende verantwoordelijkheden als collega-bestuurders en dat versterk: 
de onderlinge samenwerking.
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