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1. Inleiding
In februari 2013 heeft de gemeenteraad van Haarlem bij raadsbesluit aan de rekenkamercommissie
Haarlem (RKC) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verzelfstandiging van het openbaar
voortgezet onderwijs (OVO). De RKC heeft besloten het verzoek te honoreren.
De raad vraagt de RKC een onderzoek uit te voeren naar:
1.
De toepassing van de bruidsschatregeling die is gehanteerd bij verzelfstandiging van het OVO;
2.
De inrichting en het functioneren van de governance structuur die is gekozen bij de
verzelfstandiging van het OVO;

Context van het Onderzoek
Het onderzoek richt zich op het verzelfstandigingsproces van het openbaar voortgezet onderwijs. In
februari 2002 is bij raadsbesluit het bevoegd gezag van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs
opgedragen aan een daartoe in te stellen bestuurscommissie ex artikel 83 van de Gemeentewet.
Vervolgens is in 2006 het openbaar voortgezet onderwijs ondergebracht bij de zelfstandige Stichting
Organisatie Voortgezet Onderwijs. In 2007 is de Stichting Organisatie Openbaar Onderwijs Haarlem
een besturenfusie aangegaan met de besturen van het voortgezet openbaar onderwijs in de gemeenten
Velsen en Haarlemmermeer onder de naam Dunamare.
Sinds enkele jaren is Dunamare regelmatig een gespreksonderwerp tussen het college van B en W en
de gemeenteraad / commissie samenleving. Het betreft meestal vragen over het aanbod van onderwijs
en het scholenaanbod en over de sturing van de gemeente op het beleid van Stichting Dunamare.
Omdat de beantwoording van door de gemeenteraad art. 38 RvO vragen niet voldoende eenduidig
werd ervaren heeft de gemeenteraad aan de rekenkamercommissie gevraagd een diepergaand
onderzoek uit te voeren naar de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs.

Doel, opzet en uitvoering van het onderzoek
Met dit onderzoek wil de raad inzicht verkrijgen in het verloop van het proces van verzelfstandiging
vanaf het moment van de bestuursfusie tot heden. De raad wil expliciet inzicht in de werking van het
gekozen governance model en in de manier waarop dat governance model heeft gefunctioneerd in het
algemeen en specifiek in besluiten die zijn genomen en die de raad nu als ongewenst beoordeeld.
In de tweede plaats wil de raad inzicht in de wijze waarop hij is geïnformeerd en aan hem
verantwoording is afgelegd.
De raad wil hiermee de mogelijkheden verkennen om eventuele manco’s in de toezichtsstructuur te
verbeteren. Tenslotte wil de raad ook de discussie op gang brengen tussen raad / college van B en W
en stichtingsbestuur over de wenselijkheid en bereidheid de governance structuur aan te passen
Het onderzoek moet vooral inzicht geven in de kaderstellende en controlerende taak van de raad in dit
dossier zodat alle betrokkenen kunnen leren van deze casus
De deelonderzoeken zijn gebaseerd op documentonderzoek en interviews. Een lijst van bestudeerde
documentatie en gesprekspartners is opgenomen in het deelrapport governance structuur.
In de voorbereiding is samengewerkt met een voorbereidingsgroep van vier raadsleden.
Het onderzoek is voor de RKC uitgevoerd door Leeuwendaal adviesbureau (deelonderzoek
bruidsschatregeling) en onderzoeksbureau Necker van Naem (deelonderzoek governance structuur).
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Vraagstelling
De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek onderstaande vraagstelling gehanteerd:
1.

2.

Welke (invulling van de) bruidsschatregeling is toegepast bij de verzelfstandiging van het
openbaar voortgezet onderwijs en zijn de belangen van alle betrokkenen hierin optimaal
bediend?
Welke overwegingen en aannames zijn gehanteerd in het proces van verzelfstandiging die
hebben geleid tot de gekozen governance structuur en biedt die structuur de raad voldoende
handvatten om de kwaliteit van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Haarlem te
garanderen?

Het schoolgebouw aan de Gedempte Oude Gracht
De vraagstelling over de bruidsschatregeling heeft onder andere betrekking op de overdracht van een
schoolgebouw aan de Gedempte Oude Gracht. In de documenten is er sprake van twee panden:
Gedempte Oude Gracht nummer 112 en Gedempte Oude Gracht nummer 118-120.
Uit gegevens van het kadaster blijkt dat het pand aan de Gedempte Oude Gracht 112 sinds 1987 het
eigendom is van de eigenaars van een rijwielhandel. Het pand was in 2006 niet het eigendom van
Gemeente Haarlem. De Gedempte Oude Gracht 118-120-122 was in 2006 eigendom van Gemeente
Haarlem en is eind 2006 overgedragen aan de Stichting OVO/Dunamare.
Het onderzoek heeft niet kunnen achterhalen waarom in de door de accountant gecontroleerde
overdrachtsbalans wordt gerefereerd aan de Gedempte Oude Gracht 112 en gaat daarom uit van een
schrijffout. Waar er in dit onderzoeksrapport verder gerefereerd wordt aan ‘het pand aan de Gedempte
Oude Gracht’ wordt bedoeld Gedempte Oude Gracht 118 – 120 -122.
Governance
De betekenis van het begrip ‘Governance’ is in brede zin het waarborgen van de onderlinge
samenhang van de manier van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie. Governance
is gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, daarover communiceren en
verantwoording afleggen aan belanghebbenden. In dit onderzoek is governance de manier waarop is
georganiseerd dat Stichting Dunamare (mede) de onderwijsdoelstellingen van de gemeente realiseert,
hoe het gemeentebestuur hierop toezicht houdt en hoe Dunamare hierover communiceert met en
verantwoording aflegt aan het gemeentebestuur.
Medezeggenschap is ook een onderdeel van de governance structuur. De stichting Dunamare heeft 23
scholen die elk vanuit hun eigen medezeggenschapsraad de belangen behartigen van leerlingen,
personeel en ouders verbonden aan hun school. De GMR doet datzelfde wanneer het zaken betreft die
centraal geregeld worden. De GMR van Dunamare bestaat uit drie geledingen, namelijk de
personeelsgeleding, de oudergeleding en de leerlingengeleding. De GMR heeft volgens eigen
communicatie http://www.dunamare.nl/scholen/gmr tot het recente verleden een moeizaam contact
gehad met het bestuur van Dunamare. De GMR kreeg stukken pas in een laat stadium van
besluitvorming. Inmiddels zou een betere onderlinge verstandhouding zijn vruchten afwerpen
waardoor de GMR nu in een vroeger stadium inzicht krijgt in de plannen en inspraak in de
besluitvorming.
Het functioneren van de medezeggenschap is in dit onderzoek verder niet meegenomen. Om deze
reden is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin het personeel, de ouders en de
leerlingen zijn vertegenwoordigd, niet geconsulteerd in het kader van dit onderzoek.
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Bestuursvormen in het verzelfstandigd openbaar onderwijs
De RKC heeft voor de gemeenteraad een oriëntatie gemaakt van mogelijke structuren. De commissie
heeft hiervoor geen eigen onderzoek uitgevoerd maar baseert zich grotendeels op het ‘Rapport
raadsonderzoek Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Groningen, 21 november 2012’ en ‘Het
bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd. Adviesrapport commissie
Governance Openbaar onderwijs, Gemeente Rotterdam’.
Er zijn zeven mogelijke bestuursvormen voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (Het
bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd. Adviesrapport commissie
Governance Openbaar onderwijs, Gemeente Rotterdam’, pag. 29), nl.:
1.
Door de gemeente in stand gehouden openbare scholen;
2.
Bestuurscommissie art 83 gemeentewet;
3.
Gemeenschappelijke regeling;
4.
Stichting openbaar onderwijs;
5.
Openbare rechtspersonen;
6.
Stichting samenwerkingsbestuur;
7.
Vereniging.
Bij de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem is gekozen voor een
stichting samenwerkingsbestuur. Bezien vanuit het feit dat dit een samenwerking betreft van besturen
openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs en dat wordt samengewerkt met besturen vanuit meerdere
gemeenten was dit voor Stichting Dunamare de meest geschikte rechtsvorm.
Binnen de stichtingsvorm kan gekozen worden voor een stichting met algemeen bestuur of een
stichting met een Raad van Toezicht. Bij de oprichting van Dunamare is gekozen voor het RvT model.
In de statuten van stichting Dunamare is opgenomen dat de leden van het CvB worden benoemd door
de RvT en de leden van de RvT door de RvT. Enerzijds is dit van belang voor een duidelijke scheiding
tussen het bestuur van openbare scholen versus bijzondere scholen. Ook hebben bestuurders en
toezichthouders hierdoor geen bestuurlijke of politieke binding met de deelnemende gemeenten.
Anderzijds is dit wel het bestuursmodel waarbij de afstand tussen de gemeente en de zelfstandige
stichting het grootst is. Immers, het toezicht op het bestuur van de stichting berust primair bij de raad
van toezicht.
In het rapport wordt verder ingegaan op het functioneren van deze bestuursvorm voor Stichting
OVO/Dunamare.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beantwoordt de RKC de beide onderzoeksvragen aan de hand van de rapporten van
bevindingen van de deelonderzoeken. Het hoofdstuk gaat ook in op de aandachtspunten die de RKC
de raad geeft om waar mogelijk en nodig de governance van stichting Dunamare aan te scherpen.
De bijlagen 1 en 2 bevatten de integrale rapporten van bevindingen van de governancestructuur
respectievelijk de bruidsschatregeling.
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2. Conclusies en Aanbevelingen
In dit hoofdstuk formuleert de rekenkamercommissie de conclusies op de onderzoeksvragen,
gebaseerd op de rapporten van de deelonderzoeken en door de RKC uitgevoerd aanvullend onderzoek.
De RKC plaatst de conclusies en aanbevelingen in de context waarbinnen zich de besluitvorming over
de verzelfstandiging heeft afgespeeld. De verzelfstandiging was geen besluit op zichzelf maar was
onderdeel van een groter proces waarin vooral de vernieuwing van het VMBO centraal stond in
combinatie met de herstructurering van de onderwijshuisvesting. Volgens betrokkenen was dit een
traject waarin het vinden van oplossingen centraal stond. De gemeente kampte met achterstallig
onderhoud van schoolgebouwen maar wilde ook de onderwijsvernieuwing doorvoeren en de hiervoor
gewenste verzelfstandiging zoveel mogelijk budgettair neutraal afwikkelen. De stichting wilde daaraan
meewerken ook via eigen investeringen, wilde ook zoveel mogelijk beleidsvrijheid en had daarvoor
een stabiele financiële startpositie nodig.
De onderzoekers zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek geconfronteerd met een gemeentelijk
archief dat op dit dossier onvolledig is. Enkele juridische documenten moesten bij externe betrokkenen
worden opgevraagd en sommige bijlagen waren niet meer te achterhalen. Zo is bijvoorbeeld de
correspondentie met de externe accountant voor de overdrachtsbalans niet beschikbaar en evenmin de
vastlegging van de beraadslagingen over het financieel pakket. In de onderzoeksrapporten is
aangegeven waar er vanwege het ontbreken van bepalende informatie geen uitspraken kunnen worden
gedaan en conclusies kunnen worden getrokken in het kader van dit onderzoek.
De onderzoekers hebben zich gebaseerd op de openbare en vertrouwelijke informatie vanuit het
archiefsysteem van de gemeente en informatie die aanvullend is aangeleverd door de geïnterviewde
personen. De onderzoekers garanderen hierin geen volledigheid: in het dossier zijn er vrijwel geen
vertrouwelijke documenten en notulen aangetroffen.

Conclusies
De RKC beantwoordt de onderzoeksvraag
Welke (invulling van de) bruidsschatregeling is toegepast bij de verzelfstandiging van het openbaar
voortgezet onderwijs en zijn de belangen van alle betrokkenen hierin optimaal bediend?
Als volgt:
Bij de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs is tussen de gemeente Haarlem en het
stichtingsbestuur OVO geen bruidsschatregeling afgesproken. In plaats van een bruidsschatregeling is
een financieel arrangement overeengekomen. Het afgesproken pakket van gemeentelijke garanties
voor leningen en overdracht van reserves en voorzieningen aan OVO/Dunamare was bedoeld om de
stichting een solide financiële startpositie te geven. De waarde van het financieel pakket was lager dan
€ 16 mln. Dit is het bedrag dat in het kader van de bruidsschatregeling maximaal overgedragen had
mogen worden, verspreidt over 5 jaar.
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Als onderdeel van het financieel arrangement voor de verzelfstandiging is de Gedempte Oude Gracht
118-120 economisch overgedragen aan Stichting OVO/Dunamare. De waarde van het pand was circa
€ 1 mln. Dit bedrag is lager dan de maximale jaarlijkse bijdrage uit een eventuele bruidsschatregeling.
In de akte van bestuursoverdracht verklaart de gemeente economisch eigenaar te zijn van alle
registergoederen en uitsluitend voor het schoolgebouw Gedempte Oude Gracht ook het economisch
eigendom over te dragen. De betrokken wethouder was voor de economische overdracht van de
Gedempte Oude Gracht 118-120 gemandateerd door de burgemeester. Er is echter geen collegebesluit
aangetroffen waaruit onomstotelijk het voornemen blijkt om ook het economisch eigendom van het
schoolgebouw aan de Gedempte Oude Gracht over te dragen. De RKC constateert dat hierdoor de
rechtmatigheid van de overdracht niet kan worden vastgesteld.
In de correspondentie met de raad wordt uitsluitend gesproken over het besluit om de betrokken
schoolgebouwen en percelen per 1 augustus 2006 in juridisch eigendom over te dragen. Er is geen
college-of raadsbesluit aangetroffen waarin (expliciet) het voornemen is vermeld om ook het
economisch eigendom van het schoolgebouw aan de Gedempte Oude Gracht over te dragen. De
gemeenteraad is hierover niet actief geïnformeerd, uitsluitend via een bijlage die ter inzage was
neergelegd. De RKC constateert dat het college de gemeenteraad niet volledig heeft ingelicht over de
economische overdracht van het schoolgebouw aan de GOG 118 – 120 en hiermee niet heeft
gehandeld in de geest van de actieve informatieplicht.

Toelichting:
a. Bij de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs is in Haarlem geen
bruidsschatregeling toegepast. De bruidsschatregeling werd bij het openbaar voortgezet onderwijs
in den lande vrijwel niet toegepast, of het bedrag van de bruidsschat werd lager vastgesteld. In het
kader van de bruidsschatregeling had een bedrag van maximaal € 16 mln. overgedragen mogen
worden, verspreidt over 5 jaar.
b. Vanwege de beperkte toepassing van de regeling in het OVO, de gelimiteerde financiële
middelen van de gemeente en de wens het traject budgettair neutraal af te wikkelen was een
bruidsschatregeling niet aan de orde. Wel is een totaal financieel pakket afgesproken, erop gericht
de stichting OVO/Dunamare een stabiele financiële startpositie te bieden. De economische
overdracht van het pand aan de Gedempte Oude Gracht zou in dit licht moeten worden bezien.
c. De gemeente kon met de economische overdracht de vestiging van een bestuursgebouw mogelijk
maken en een financiële handreiking bieden. Hiertegenover stond een eigen investering van
stichting OVO/ Dunamare. De RKC heeft hierover geen vastlegging aangetroffen in het dossier.
d. Tegenover het achterwege blijven van een bruidsschatregeling stond een eigen vermogen op de
openingsbalans van de Stichting OVO van € 8 mln. Dit bedrag is lager dan de fictieve maximale
bruidsschat van € 16 mln. de stichting OVO beschikte over voorzieningen, met een omvang van
bijna € 8,5 mln. De onderhoudsvoorziening werd door de gemeente eenmalig aangevuld met circa
€ 2,7 mln., met het oog op groot onderhoud. Wanneer ook rekening gehouden wordt met de
voorzieningen, was de vermogenspositie van de stichting OVO toereikend.
e. De externe accountant merkte op dat de solvabiliteitsratio voor de Stichting OVO 0,37 bedroeg.
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan de financiële
verplichtingen te voldoen, door te beoordelen in hoeverre het in de bezittingen geïnvesteerde
vermogen door het eigen vermogen kan worden gefinancierd. De solvabiliteitsratio wordt
Rekenkamercommissie Haarlem
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f.

g.

h.

berekend door het eigen vermogen te delen op het totale vermogen (balanstotaal). Volgens de
externe accountant was de gemiddelde solvabiliteitsratio voor het gehele voortgezet onderwijs
0,531. Hieruit volgt dat de Stichting niet overgekapitaliseerd was en primair niet over teveel
vermogen beschikte in relatie tot de aanwezige schulden.
Het pand aan de Gedempte Oude Gracht 118 is ‘om niet’ door het college aan de Stichting
overgedragen. De RKC heeft geen inzicht in de argumenten van het college en/of de externe
accountant voor de – overigens rechtmatige - keuze het pand niet te vermelden in de
overdrachtsbalans. Ook een om niet verkregen activum kan opgenomen worden op de balans.
De waarde van het pand was bij de overdracht circa € 1,1 mln. (2005). De wethouder was
gemandateerd voor de overdracht, maar er is geen collegebesluit hierover aangetroffen. De RKC
plaatst vraagtekens bij de rechtmatigheid van deze privaatrechtelijke handeling zonder
onderliggend collegebesluit.
De overdrachtsbalans waarin de overdracht is opgenomen is ter inzage voor de gemeenteraad
gelegd, de economische overdracht van het pand is niet “actief” ter kennis gebracht van de
gemeenteraad.
In art 7. Lid 5 van de financiële beheersverordening gemeente Haarlem (geldig 15 november
2003 t/m 7 juni 2007) staat dat het college in principe slechts bij raadsbesluit overgaat tot
aankoop en verkoop van onroerende goederen groter dan € 100.000. Bij bedragen tussen de
€100.000 en € 500.000 zou de aangewezen raadscommissie bepalen of een raadsbesluit nodig is,
of dat het college gemachtigd wordt zonder raadsbesluit tot handeling over te gaan.
Het protocol actieve informatieplicht (van kracht 16 februari 2006 t/m 7 juni 2007 benoemt voor
het consulteren van de raad in deze summiere en generieke richtlijnen. Het bijgestelde protocol
(van kracht 8 juni 2007 t/m 26 juni 2008) specifieert bedragen voor de aan – en verkoop van
onroerend goed van de gemeente. De lichte voorhangprocedure geldt voor een bedrag tussen €
100.000 - € 500.000 en de zware voorhangprocedure voor een bedrag groter dan € 500.000.
In deze is de status van de handeling onduidelijk omdat het pand niet is verkocht, maar ‘om niet’
is overgedragen. Met andere woorden verkocht voor € 0, -.

De RKC beantwoordt de onderzoeksvraag
Welke overwegingen en aannames zijn gehanteerd in het proces van verzelfstandiging die hebben
geleid tot de gekozen governance structuur en biedt die structuur de raad voldoende handvatten om
de kwaliteit van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Haarlem te garanderen?
Als volgt:
Keuze van de structuur:
De belangrijkste aanleiding voor de verzelfstandiging was de versterking van het VMBO en het
oplossen van de problematiek rondom de onderwijshuisvesting. Vanuit die focus stond de governance
structuur niet expliciet op de agenda. De keuzes over de vorm van verzelfstandiging van het onderwijs
zijn onvoldoende expliciet besproken bij de verzelfstandiging van het OVO. De raad had meer
informatie kunnen ontvangen over de voor- en nadelen van de gekozen governance-structuur, maar
had hierover ook meer kunnen vragen.
1

Bestuursverslag blz. 9.
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Inrichting van de structuur:
De stichting samenwerkingsbestuur volgens het Raad van Toezicht model was voor Stichting
Dunamare de meest geschikte rechtsvorm, omdat het een samenwerking betreft van besturen openbaar
en bijzonder voortgezet onderwijs en omdat wordt samengewerkt met besturen vanuit meerdere
gemeenten. De governance-structuur is duidelijk vormgegeven en de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die in de statuten van Dunamare zijn vastgelegd komen overeen met wetgeving
en regels van goed bestuur. Het RvT model brengt wel met zich mee dat de gemeenteraad relatief op
grote afstand staat van het stichtingsbestuur.
De statuten en het reglement van toezicht bieden de gemeenteraad handvatten om in algemene zin de
kwaliteit van het openbaar voortgezet onderwijs aan te sturen. De raad heeft de mogelijkheid via zijn
zienswijze op de begroting en de jaarstukken van de stichting en via de jaarlijkse verslaggeving vanuit
het bestuur de stichting Dunamare aan te sturen. De RKC constateert dat dit sinds de oprichting van
Dunamare sporadisch is gebeurd.
Functioneren van de structuur
Een deel van de gemeenteraad ervaart de beïnvloedingsmogelijkheden als beperkt, hoewel de raad wel
volgens het toezichtreglement een aantal concrete beïnvloedingsmogelijkheden heeft. De raad heeft
echter dit toezicht gemandateerd aan het college. In de praktijk is de werking hiervan onvoldoende
omdat het college dit toezicht ( het overleg over begroting en jaarrekening) niet actief inzet om in
overleg met de gemeenteraad de Stichting Dunamare bij te sturen. Hierdoor kan de raad onvoldoende
sturing geven aan de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs binnen de gemeentegrenzen.
De wethouder onderwijs en het college van bestuur onderhouden periodieke contacten. De dialoog
tussen de gemeenteraad en Dunamare ontbreekt.

Toelichting:
a. Het besluitvormingsproces en de wijze en momenten waarop informatie gedeeld is, bevat soms
slordigheden. Zo is informatie veelal gefragmenteerd gedeeld, en is niet altijd te herleiden
waarom een bepaald stuk op dat moment ter besluitvorming voorligt. De raad is hierdoor niet
altijd in de gelegenheid gesteld de beschikbare informatie in samenhang te bezien, wat een
zorgvuldig besluitvormingsproces niet ten goede komt. Overigens moet ook worden vastgesteld
dat de raad niet altijd om aanvullende informatie heeft gevraagd, alvorens tot besluitvorming over
te gaan.
b. De verzelfstandiging is vooral voorbereid door het stafbureau van de bestuurscommissie dat al
beschikte over financiële expertise. Door de geringe bemoeienis van de ambtelijke organisatie is
verklaarbaar waarom de gemeente geen volledig dossier van onderliggende voorbereidende
documenten bezit.
c. In het verzelfstandigingsproces is veel aandacht besteed aan afspraken over de
onderwijshuisvesting, de beloningssystematiek en de beleidsruimte voor de scholen. Andere
elementen van toezicht zijn niet expliciet aan de orde geweest. Er was weinig aandacht voor de
manier waarop na de verzelfstandiging de gemeenteraad en college van bestuur met elkaar om
zouden gaan.
d. De governance structuur is duidelijk ingericht. Alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
duidelijk omschreven en komen overeen met geldende wetgeving en regels van goed bestuur.
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e.

f.

g.

h.

De stichting Dunamare wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit door de raad
van toezicht benoemde personen. De leden van het college van bestuur worden benoemd,
geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het
bestuur. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door diezelfde raad van toezicht. De
gemeenteraden oefenen mede toezicht uit op het college van bestuur. Dit is voor Haarlem
vastgelegd in het Reglement van Toezicht.
De ruimte voor de gemeenteraad om bij te sturen is conform het reglement van Toezicht
geconcentreerd in het overleg in het kader van de begroting en het jaarverslag. De gemeenteraad
heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan het college.
In de praktijk worden de termijnen die in statuten en in het reglement zijn bepaald, niet altijd
nageleefd. Dit geldt ten aanzien van het aanleveren van stukken door Dunamare, maar ook ten
aanzien van het aanleveren van stukken door het college richting raad. Een aspect hierin is ook de
gebrekkige ambtelijke ondersteuning op dit vlak.
Sinds de verzelfstandiging is er tussen stichting Dunamare en de gemeenteraad geen periodieke
dialoog over het onderwijsbeleid en de strategische keuzes van de stichting. Het overleg tussen
Dunamare en de gemeente is vooral incidentgestuurd. Er is nauwelijks sprake van regulier
overleg.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie formuleert op basis van dit onderzoek en de bovenstaande conclusies de
volgende aanbevelingen:






Houdt de relatie tussen het college van BenW en de gemeenteraad op de agenda.
De verzelfstandiging en de – niet –toegepaste – bruidsschatregeling hebben een uniek karakter
dat zich niet zal herhalen. Een blijvend punt van aandacht is de bandbreedte waarmee het
college de actieve informatieplicht invult en de overtuiging waarmee het college de raad
meeneemt in – en informeert over belangrijke ontwikkelingen. (niet alleen als het persé moet).
De gekozen stichtingsvorm sluit goed aan bij de kenmerken van de verzelfstandiging van het
openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem. Erken de onderscheiden rollen en
verantwoordelijkheden van de gemeente(raad) ten opzichte van het bestuur van Stichting
Dunamare
De stichting samenwerkingsbestuur conform het RvB – RvT model sluit goed aan bij de
kenmerken van de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs in Stichting
Dunamare. Concretiseer op welke thema’s het gemeentebestuur het openbaar onderwijs wil en
kan (bij)sturen. De verbetermogelijkheden liggen niet zozeer in aanpassing van de
bevoegdheidsverdeling, wel in aanscherping van de uitoefening van die bevoegdheden.
De uitwerking en uitvoering van de governance-structuur vraagt heroverweging en
aanscherping.
De mandatering aan het college strookt niet met de gewenste rol van de raad en is in de praktijk
niet effectief voor het toezicht vanuit de raad. De raad kan beter zelf de toezichthoudende rol
invullen. Of, zo niet, de afspraken met het college over de invulling van de mandatering
aanscherpen. De aanscherping betreft de precieze reikwijdte en inzet van de mandatering van
het toezicht aan het college van B&W en de rol die de raad wenst te vervullen in het toezicht op
het openbaar voortgezet onderwijs
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Organiseer aanscherping van de ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke behandeling van de
begroting en jaarstukken van Stichting Dunamare.
De ambtelijke organisatie moet alert zijn op de tijdigheid van het indienen van begroting en
jaarstukken Dunamare. Zorg dat deze stukken tijdig en inhoudelijk worden besproken.
Voer periodiek (jaarlijks) breed overleg tussen de gemeenteraad en de RvB over voldoende
openbaar onderwijs (locaties en keuzemogelijkheden, prestaties en strategische
beleidsplannen.).
De jaarstukken zijn een goede aanleiding voor de planning van dit overleg. Via dit overleg kan
de gemeenteraad zorgen voor afstemming tussen het gemeentelijk onderwijsbeleid en het
strategisch beleid van Stichting Dunamare en zo bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de
doelstellingen van de verzelfstandiging zoals de verdeling van onderwijslocaties over het
grondgebied van de gemeente en voldoende gevarieerd onderwijsaanbod. In dit overleg kan ook
gericht worden nagegaan hoe de visie van de medezeggenschap is op het functioneren van
Stichting Dunamare.

.
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Bijlage 1 Onderzoeksrapport deelonderzoek Governance
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Bijlage 2 Onderzoeksrapport deelonderzoek Bruidsschatregeling
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