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Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de voorgenomen fusie CBS Klimop en SWS Titus Brandsma in Nagele;
2. Kennis nemen van de Fusie Effect Rapportage;
3. Het college van bestuur van Stichting Aves schriftelijk mededelen dat er geen bezwaar is tegen de
voorgenomen fusie tussen CBS Klimop en SWS Titus Brandsma;
4.De raad informeren.
Inleiding

Twee basisscholen in Nagele willen fuseren. Het gaat om CBS Klimop en SWS Titus Brandsma.
De samenwerking en de gesprekken tussen CBS Klimop en SWS Titus Brandsma verlopen goed en zij
willen nu graag de laatste stap in de samenvoeging van de organisaties zetten: een fusie. Het gaat daarbij
om een bestuurlijke fusie in de zin van de onderwijswetgeving. Deze fusie is een juridische fusie in de zin
van Titel 7 van het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 64a lid 3 van de Wet op het
primair onderwijs heeft het college een adviesbevoegdheid.
Doelstelling

Kwalitatief hoogstaand en eigentijds basisonderwijs in Nagele ook in de toekomst waarborgen.
Argumenten
1.1 een fusie zorgt voor meer strategische kracht en voor behoud basisonderwijs in Nagele

Een fusie maakt het voor beide onderwijsorganisaties mogelijk om alle beschikbare middelen in te zetten
voor de realisatie van de strategische doelen. Dit leidt tot grotere ontwikkelkracht van de
onderwijsorganisatie en tot een verhoging van de efficiency, de slagkracht en het innovatievermogen.
Met de beoogde fusie denkt stichting AVES op de lange termijn in Nagele basisonderwijs te blijven
aanbieden.
2.1 voor een fusie is een fusie-effectrapportage noodzakelijk
Voor de fusie tussen CBS Klimop en SWS Titus Brandsma dient ingevolge de onderwijswetgeving een
fusie-effectrapportage te worden opgesteld. In de fusie-effectrapportage staan de beweegredenen voor
de voorgenomen bestuurlijke fusie.
3.1 advies van belangrijke stakeholder gemeente Noordoostpolder is noodzakelijk
In de fusie-effectrapportage moet onder andere een advies van het College van Burgemeester en
Wethouders van de betrokken gemeenten staan. Het gaat in het advies over de voorgenomen fusie.
Zowel CBS Klimop als SWS Titus Brandsma liggen in onze gemeente. Er is een advies over de
voorgenomen fusie tussen CBS Klimop en SWS Titus Brandsma van de gemeente nodig.
Kanttekeningen
Nvt

Planning en uitvoering
Er volgt een prijsvraag onder de kinderen over de naam van de nieuwe school.
Medio juni volgt een voorstel over de gevolgen voor het vastgoed van beide scholen.
Bijlagen
 Brief verzoek advies voorgenomen fusie
 Fusie Effect Rapportage
 Concept-brief bestuurlijk geen bezwaar voorgenomen fusie

