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Onderwerp:  
Situatie bestuur openbaar basisonderwijs Hekendorp en Oudewater 

Kennisnemen van: 
De stand van zaken rondom de Stichting Onderwijs Primair, en dan met name bij de raad van toezicht en 
het college van bestuur. 

Inleiding: 
De Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs (verder de stichting), en biedt 
primair onderwijs aan kinderen op achttien scholen in de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en 
Oudewater. In Oudewater is de stichting het schoolbestuur van de openbare basisscholen Goejanverwelle 
en Schakels.  
 
De stichting heeft een raad van toezicht.  Taken en bevoegdheden die oorspronkelijk bij uw raad lagen, zijn 
als het ware aan de raad van toezicht gedelegeerd. Het enige waar de gemeenteraad in dit model over 
gaat, is het benoemen van de leden van Raad van Toezicht. Uw raad benoemt de leden van raad van 
toezicht. Uitgangspunt is dat de stichting voor openbaar onderwijs autonoom en zelfstandig is. De raad van 
toezicht fungeert als intern toezichtsorgaan en is, naast het toezicht op het functioneren van de organisatie 
in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder, belast met vaststelling van de begroting, het 
jaarverslag en het strategisch beleid.  
 
Daarnaast benoemt de raad van toezicht het college van bestuur (in de praktijk is dit 1 persoon), die haar 
met raad terzijde staat en fungeert als klankbord. De raad van toezicht en het college van bestuur moeten 
zich houden aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Ondanks het op afstand geplaatste 
bestuur,  blijft de  gemeente  verplicht om extern toezicht te houden, vanwege haar grondwettelijke plicht 
om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Dit toezicht kan echter slechts een 
terughoudend en repressief karakter hebben.  
 
 
 
 



 

 

Kernboodschap: 

Zorgen 

Sinds februari 2016 zijn er achtereenvolgens vier interim college van bestuursleden aangesteld binnen de 
stichting. Hierdoor is er lange tijd geen sprake geweest van continuïteit. Eind 2018 heeft de raad van 
toezicht een vast nieuw college van bestuur aangesteld, in de persoon van mevrouw Liesbeth Augustijn.   
 

Vanaf het najaar 2018 hebben de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater meerdere signalen 
ontvangen van schoolleiders van de  stichting. Op dat moment liep ook het vacaturetraject voor een vast 
college van bestuur. Eind oktober 2018 hebben de wethouders openbaar onderwijs van de drie gemeenten 
een brief verzonden naar de raad van toezicht. Hierin hebben de wethouders hun zorg uitgesproken over 
de ontwikkelingen binnen de stichting. Daarnaast is een beroep gedaan op de raad van toezicht om bij het 
aanstellen van een nieuwe bestuurder zwaar te hechten aan de in de profielschets vermelde aspecten van 
vertrouwen, verbinding en samenwerking.  Op hetzelfde moment heeft de raad van toezicht de colleges van 
de gemeenten verzocht om de gemeenteraden voor te stellen de voorzitter te herbenoemen. Omdat de 
wethouders eerst graag in gesprek wilden met de raad van toezicht over de ontvangen zorgen en signalen,  
is deze herbenoeming nog niet in procedure genomen. Het gesprek met de raad van toezicht heeft op 11 
februari 2019 plaats gehad. Er is gesproken over de ontvangen signalen, de toekomst van de stichting en 
de relatie tussen de stichting en de gemeenten.  
 
Rol raad van toezicht 
De stichting heeft een onrustige periode van drie jaar gekend zonder vast college van bestuur. Ook de raad 
van toezicht kende veel wisselingen. In 2017 zijn vier van de vijf leden van de raad van toezicht afgetreden. 
Voor hen zijn vier nieuwe personen tegelijkertijd in september 2017 door de gemeenteraden benoemd als 
lid (17R.00679.) Hierdoor was er geen sprake van continuïteit en stabiliteit in het algemeen en dagelijks 
bestuur. De leden van de raad van toezicht hebben zich in die periode ingezet voor de stichting en veel tijd 
en energie geïnvesteerd om hetgeen zij aantroffen om te buigen en om grip te krijgen op het reilen en 
zeilen van de stichting, waaronder de financiën. Helaas liepen de tekorten op. Was er in 2016 nog een 
positief resultaat van ruim € 144.000, in 2017 was het resultaat ruim € 375.000 negatief, in 2018 is er een 
tekort van ruim € 578.000 begroot. Pas vanaf 2021 zal naar verwachting de begroting weer enigszins in de 
pas gaan lopen. 
 
De gemeenten hebben op 14 maart 2019 een schrijven ontvangen van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (verder GMR) van de stichting over het niet goed functioneren van én het gebrek 
aan vertrouwen in de raad van toezicht. Als reactie daarop heeft de raad van toezicht in een brief van 19 
maart laten weten terug te zullen treden, maar nog wel aan te willen blijven tot 1 juli 2019 mits  
herbenoeming van de voorzitter per direct en met terugwerkende kracht door de gemeenten wordt 
geformaliseerd. De brief van de raad van toezicht is, conform uw verzoek om de raad te informeren, als 
bijlage toegevoegd aan deze raadsinformatiebrief (19.007169.) 
 
Geen herbenoeming 

Voor de stichting is het van groot belang dat er gewerkt wordt aan rust, structuur en vertrouwen. Door het 
vast aanstellen van de huidige bestuurder per 1 januari 2019 is er een nieuw dagelijks bestuur. De GMR én 
directeurenberaad (schoolleiders) hebben uitgesproken de nieuwe bestuurder te steunen. In de raad van 
toezicht is onvoldoende vertrouwen. Om die reden hebben de colleges dan ook besloten de herbenoeming 
van de voorzitter niet voor te dragen aan hun drie gemeenteraden. De colleges achten het niet in het 
belang van de stichting om een voordracht voor herbenoeming van de voorzitter te doen, wetende dat het 
draagvlak hiervoor ontbreekt.  
 

Vervolg: 
De colleges van de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en ons college zijn in gesprek gegaan met het 
college van bestuur en met de GMR over het vormen van een ad interim raad van toezicht. De verwachting 
is dat de colleges binnen een maand een voordracht zullen doen voor het benoemen van de leden van de 
ad interim raad van toezicht, aan hun gemeenteraden. 



 

Deze personen krijgen de opdracht een voltallige raad van toezicht te vormen, en het nieuwe college van 
bestuur met raad en daad bij te staan. Ter voorbereiding hierop wordt samen met het college van bestuur, 
de GMR en de drie gemeenten, onderzocht hoe goed bestuur in de toekomst het beste kan worden 
vormgeven.  
 
Daarbij hoort een heldere taakafbakening en passende autonomie (ook financieel) voor schoolleiders, 
college van bestuur, raad van toezicht en de gemeenten. Het is het van groot belang dat er, in nauwe 
samenwerking met het college van bestuur, snel rust en vertrouwen komt binnen de stichting. Uiteindelijk is 
dit in het belang van de leerlingen, hun leerkrachten en hun ouders. Uw raad kan de voordracht van nieuwe 
leden voor een ad interim raad van toezicht van ons college dan ook op korte termijn verwachten. 
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Bijlagen 

 
- Brief raad van toezicht Stichting Onderwijs Primair van 15 maart 2019; aftreden (19.007169) 
- Statuten Stichting Onderwijs Primair (18.011855) 
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De secretaris,      De burgemeester, 
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