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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 8 januari 2019.

Onderwerp
wijziging statuten SSVO goedkeuren

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de door het College van bestuur van de "Stichting Scholengroep 

Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland" voorgestelde 
statutenwijziging, ex artikel 53.c, lid 6, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;

2. Het College van bestuur van SSVO schriftelijk van het besluit van de Raad op de 
hoogte brengen.

Doelstelling
De SSVO beoogt de statuten te wijzigen, teneinde de naam van de stichting te wijzigen 
in "Stichting VariO-Onderwijsgroep".

Inleiding
Op 1 oktober 2018 is een verzoek binnengekomen van de Stichting SSVO, schoolbestuur 
van "Zuyderzeelyceum" (openbare school voor VMBO, HAVO en VWO) en 
"Bonifatiusmavo" (Katholieke school voor VMBO-TL), met vestigingen in de gemeenten 
Noordoostpolder en De Fryske Marren. Het verzoek betreft het verlenen van goedkeuring 
door de gemeenteraad van Noordoostpolder, voor het wijzigen van de statuten. 
Aangezien er sprake is van betrokkenheid van openbaar onderwijs, moet op basis van 
artikel 53c, lid 6 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de gemeenteraad om 
instemming worden gevraagd.
In vroegere tijden viel al het openbaar onderwijs rechtstreeks onder het 
gemeentebestuur. Nadat de mogelijkheid werd gecreëerd, dat het openbaar onderwijs 
kon worden "verzelfstandigd", werd het bestuur van de scholen overgedragen aan een 
privaatrechtelijke stichting. Daarbij moesten de belangen van en voor het openbaar 
onderwijs gewaarborgd blijven. De onderwijswetgeving voorziet dan ook in de 
bescherming van die belangen. O.a. door voor bepaalde gebeurtenissen, zoals opheffing 
van de school, instemming van de gemeenteraad noodzakelijk te maken.
Instemming kan slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de 
overheid in het bestuur niet is verzekerd, voor zover het openbaar onderwijs betreft.
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Door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, is een groot deel van de 
overheidsinvloed al beperkt.

Argumenten
1. Het betreft alleen een naamswijziging, waarvoor de statuten moeten worden 
gewijzigd.
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. De aanpassing betreft een formaliteit voor wat 
betreft de aanpassing van de naam van de stichting die het bevoegd gezag vormt van 
een openbare school. Voornaamste reden is dat de voormalige gemeente Lemsterland 
(nu Fryske Marren) nog als zodanig in de stichtingsnaam voor kwam.

Kanttekeningen
Nadat de gemeenteraden van Noordoostpolder en De Fryske Marren hebben ingestemd, 
is het eindoordeel aan de Raad van toezicht van SSVO.

Planning/uitvoering
De Raad van bestuur van de SSVO, wordt daags na het genomen raadsbesluit, door 
middel van bijgaande beschikking op de hoogte gebracht.
Tussentijds hebben wij het College van bestuur al laten weten dat wij u wilden 
voorstellen positief te besluiten, onder voorbehoud van het uiteindelijke raadsbesluit.

Bijlagen
- Besluit nr. 18.0000946-3
- Brief SSVO zaaknummer 017129563/017152326

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants
Steller : de heer GJ. Akkerman; 0527 63 35 04;
g.akkerman@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019, 
no. 18.0000946;

gelezen het verzoek van het College van bestuur van de Stichting Scholengroep 
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland, van 1 oktober 2018;

gelet op artikel 53.c, lid 6, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;

BESLUIT:

1. in te stemmen met de door het College van bestuur van de "Stichting Scholengroep 
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland" voorgestelde 
statutenwijziging, ex artikel 53.c, lid 6, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;

2. het College van bestuur van SSVO schriftelijk van het besluit van de Raad op de 
hoogte te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering» /J 
van 4 maart 2019. 1 //
Dg_griffier, „___ de voorzitte/// —T


