
Vragen CDA-fractie over RIB “Situatie bestuur openbaar basisonderwijs                     

Een breed aanbod van goed basisonderwijs in Oudewater is van essentieel belang voor de inwoners, 

met name de gezinnen, van Oudewater. In Hekendorp komt daar nog bij dat behoud van de 

openbare school Goejanverwelle van essentieel belang is voor de leefbaarheid van deze kleine kern.

Wij hebben daarom met grote verontrusting kennis genomen van de Raadsinformatiebrief 

nr 19R.00278 betreffende de situatie openbaar bestuur basisonderwijs Hekendorp en Oudewater.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen over deze raadsinformatiebrief. De vragen zijn opgedeeld in 

een financieel gedeelte, een politiek/bestuurlijk gedeelte en een informatiegedeelte.

1. Financieel:  
In de raadsinformatiebrief geeft u aan dat het al langere tijd niet goed gaat in de Stichting Onderwijs 
Primair waar de openbare scholen in Hekendorp en Oudewater vallen.
U geeft ook aan dat het de grondwettelijke plicht van een gemeente is om te voorzien in voldoende 
openbaar onderwijs.
Het jaar 2016 gaf nog een positief resultaat van €144.000,=; in 2017 een negatief resultaat van
 € 375.000,= en vorig jaar (2018) een negatief resultaat van € 578.000,-; met de verwachting dat 2021 
weer enigszins in de pas zal lopen.

Vragen.
1. Wat zijn de geschatte tekorten in 2019 en 2020 en wat betekent in 2021 “weer enigszins in de 

pas lopen?”
2. Waardoor zijn de tekorten ontstaan?
3. Wanneer is er onvoldoende vermogen bij SOP waardoor de gemeente op grond van zijn 

wettelijke taak (op basis van haar grondwettelijke plicht) het tekort dient bij te passen?
4. Als er een tekort is en de gemeente dient bij te betalen; wat betekent dit voor door 

financiering aan het bijzonder onderwijs in het kader van de gelijkberechtiging van openbaar 
en bijzonder onderwijs ?

2. Politiek/bestuurlijk:  
De huidige Raad van Toezicht is (op één persoon na) benoemd in de raadsvergadering van 11 
september 2017. Ook toen was er al in de woorden van wethouder Duindam sprake van een crisis in 
het SOP die het noodzakelijk maakte om de RvT nagenoeg geheel te vernieuwen.
Uw advies is om z.s.m. een ad-interim Raad van Toezicht te benoemen met de opdracht een Raad van 
Toezicht te benoemen die orde op zaken dient te stellen.

Vragen.
5. Wat is er door de verantwoordelijk wethouder gedaan sinds september 2017 om met de 

nieuwe RvT uit de crisis te komen en waarom is het toch weer niet goed gegaan en kiest het 
college de zijde van het college van bestuur en de GMR en stuurt de volledige RvT naar huis.

6. Waarom zou de gemeenteraad er nu wel vertrouwen in moeten hebben dat het goed komt 
met het SOP als er een nieuwe RvT is benoemd;

7. Een Raad van Toezicht staat op zekere afstand van het echte werkveld. Verwacht u dat de 
nieuwe Raad van Toezicht zich reëel bemoeit met het onderwijsproces op de werkvloer om 
een “faillissement” te voorkomen?

8. Wanneer schat u in dat een nieuwe Raad van Toezicht goed is ingewerkt en instaat sturing 
aan het veranderingsproces te geven?

9. Naar welke kwaliteiten van de nieuwe leden van de RvT wordt gezocht om dit 
veranderingsproces aan te sturen?



10. Welke opdrachten zijn er mee gegeven aan de nieuwe bestuurder die eind 2018 door de RvT 
is aangesteld en wanneer kan de gemeente tussenrapportages verwachten?

3. Informatie:  

Naar aanleiding van de gegeven informatie in de RIB en de bijlagen heeft de CDA-fractie de volgende 
vragen:

 
Vragen.

11. Op blz 2 van de RIB (4e alinea) is sprake van een door de GMR verstuurde brief d.d. 14 maart 
2019 aan gemeenten inzake niet goed functioneren van én het gebrek aan vertrouwen in de 
RvT. Waarom is deze brief niet geplaatst op de Lijst van ingekomen stukken van de 
gemeenteraad.  Gaarne toezending van deze brief aan de Raad.

12. Op blz 2 van de RIB (2e alinea onderaan) is sprake van een overleg op 11 februari 2019 met de 
Raad van Toezicht. Is van dat overleg verslag gemaakt ?  Zo ja, dan toezending van het verslag 
aan de gemeenteraad, zo nee, waarom geen verslag gemaakt.

13. Bij de RIB is een brief gevoegd d.d. 12 juni 2018 waarin de RvT een verzoek aan de 
gemeenteraad doet om een statutenwijziging goed te keuren. Deze brief heeft gestaan op de 
Lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering d.d. 12 juli 2018 met de kanttekening 
“Ter kennisgeving aannemen”. Vraag:  Wat is er met dit verzoek van de RvT gedaan ?
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