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Onderwerp
Juridische Fusie Stichting van de Stichting scholengroep Voortgezet onderwijs 
Noordoostpolder en Lemsterland (Zuyderzeecollege en Bonifatiusmavo)

Advies raadscommissie
Voor alle partijen een hamerstuk.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Goedkeuring verlenen aan het besluit van de raad van bestuur en raad van toezicht 
SSVO;

tot juridische fusie conform bijgaande conceptakte van fusie (d.d. 7 maart 2014, a.
met kenmerk SL/FvH/600106930) als opgesteld door Van Doorne N.V. en;
tot statutenwijziging van SSVO conform bijgaande conceptakte van b.
statutenwijziging (d.d. 26 maart 2014, met kenmerk SL/FvH60010693), als 
opgesteld door Van Doorne N.V.

Doelstelling
Bijdragen aan adequaat en adequaat georganiseerd en toegerust Voortgezet onderwijs in 
de gemeente Noordoostpolder.

Inleiding
In 2006 heeft uw raad ingestemd met een (voorgenomen) besturenfusie tussen de 
schoolbesturen van Zuyderzeecollege, Bonifatiusmavo en Emelwerdacollege en de 
bijbehorende statuten. 

Uiteindelijk is in 2008 een besturenfusie tot stand gekomen tussen het Zuyderzeecollege 
en de Bonifatiusmavo. De betreffende statuten dateren van 18 december 2007 en bij het 
collegevoorstel gevoegd. Het ging om een zogenaamde Samenwerkingsstichting met als 
doel het in stand houden van verschillende onderwijsinstellingen (lees scholen) in o.a. de 
gemeente Noordoostpolder en het (doen) geven van openbaar Voortgezet onderwijs etc, 
etc….. (arcering art 3.1). 

De Samenwerkingsstichting beschikte voor elke door de stichting in stand gehouden 
school een zogeheten “Raad van advies” (artikel 11, statuten 2007). Deze Raden van 
advies hebben in verband met het afronden van de juridische fusie verzocht om hun 
activiteiten te willen beëindigen.

Vanwege het gegroeide vertrouwen tussen partijen onderling en binnen de organisatie 
van de verschillende partijen is er niet langer behoefte aan het instand houden van de 
verschillende Raden van advies. Het huidige verzoek tot juridische fusie kan dan ook 
worden gekwalificeerd als een definitieve afronding van het proces dat in 2008 tot de 
besturenfusie heeft geleid. 
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Argumenten

1.1a Juridische fusie
De juridische fusie betreft a.h.w. een afronding van de bestuurlijke fusie die in 2008 in 
gang is gezet. De bestuursvorm krijgt haar definitieve uitwerking en vormgeving. Dit 
nadat de afzonderlijke stichtingen die vóór 2008 de besturen van de openbare school 
Zuyderzee college en katholieke Bonifatiusmavo vormden, in de praktijk hebben gezien 
dat ook in de nieuwe werkwijze de “eigenheid” gerespecteerd wordt en een plaats 
heeft.  Beide afzonderlijke stichtingen en haar leden evenals de belanghebbenden 
binnen de scholen kunnen zich vinden in de volledige juridische fusie.

1.2a Juridische Fusie
Het verzoek om goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie versterkt de 
bestuurskracht van de SSVO. Goedkeuren past in de lijn van het verzelfstandigen en op 
afstand plaatsen van het Openbaar Voortgezet Onderwijs, dat al voor de besturenfusie 
tussen openbaar Voortgezet onderwijs en de Bonifatiusmavo in 2008 in gang was gezet. 
Het Openbaar Voortgezet Onderwijs is vóór 2008 op afstand gezet van de gemeente.

1.b Statutenwijziging
Iedere (bestuurlijke) schaalvergroting leidt in algemene termen tot verandering in 
verhoudingen en posities. Gelet op de inhoud, karakter van de statuten, de praktijk van 
overleg tussen gemeente en schoolbestuur evenals de inhoud van de landelijke 
richtlijnen uit de Wet goed onderwijs, goed bestuur en de Branchecode Goed bestuur VO, 
valt niet te verwachten dat ingrijpende besluiten aangaande het openbaar karakter of 
opleidingsonderdelen van het Openbaar Voortgezet onderwijs zonder overleg, draagvlak 
en ouder- en leerlingbetrokkenheid lichtzinnig tot stand komen. In die zin bieden de 
huidige statuten voldoende waarborgen.   

Kanttekeningen
geen

Planning/uitvoering

Besluitvorming van uw raad 8 september 2014•

Kennisgeving raadsbesluit aan bestuur SSVO na 8 september 2014•

Bijlagen

Verzoek van Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs •

Noordoostpolder en Lemsterland (10.4.2014)
Huidige statuten dd 18.12.2077, met annotaties aangaande •

verschillen/wijzigingen. 
Conceptakte tot fusie en de conceptakte tot statutenwijziging •

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants
Steller : de heer R.A.P.E. Brull; 32 66; r.brull@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014, no. 255907-1;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 53c van de wet op het Voortgezet 
onderwijs en de Statuten d.d. 18 december 2007 Stichting Scholengroep Voortgezet 
onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

B E S L U I T:

Goedkeuring te verlenen aan het besluit van de raad van bestuur en raad van toezicht 
SSVO;
a. tot juridische fusie conform bijgaande conceptakte van fusie (d.d. 7 maart 2014, 
    met kenmerk SL/FvH/600106930) als opgesteld door Van Doorne N.V. en;
b. tot statutenwijziging van SSVO conform bijgaande conceptakte van statutenwijziging   
    (d.d. 26 maart 2014, met kenmerk SL/FvH60010693), als opgesteld door Van Doorne 
    N.V.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 september 2014.
De griffier,            de voorzitter,


