
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van Raad van Toezicht Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR) en statuten OBO WBR 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Wij stellen u voor: 

1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht 
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 2004 die in 2010 is aangevuld met de toetreding van 
de gemeente Drimmelen; 

2. In stemmen met benodigde statutenwijziging van de Stichting OBO WBR; 
 

 
Aanleiding  
In 2004 hebben de openbare scholen in de gemeenten Rucphen, Halderberge, Moerdijk en 
Roosendaal zich verzelfstandigd in de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR). 
Eind 2010 zijn ook de scholen in de gemeente Drimmelen onderdeel geworden van de stichting. 
Gemeentebesturen zijn volgens de wet op de primair onderwijs (WPO) verantwoordelijk voor de 
instandhouding van openbaar basisonderwijs binnen hun gemeente en voeren derhalve het extern 
toezicht uit op het beheer van de stichting. Deze taak wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, 
waarin de portefeuillehouders ‘onderwijs’ van de betrokken gemeenten zitting hebben. 
 
 

Motivering / toelichting  
Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden. De wet verplicht 
scholen tot een scheiding van de functies bestuur en intern toezicht, maar laat scholen vrij in de 
invulling van deze scheiding. Als gevolg van de bovengenoemde wet zijn de statuten van de stichting 
en de Gemeenschappelijke regeling aangepast. Hiervoor is instemming van de gemeenteraden nodig. 
 
Artikel 48 van de WPO schrijft voor dat ook wanneer een openbare school door een stichting in stand 
gehouden wordt er geregeld moet zijn op welke manier de gemeente toezicht houdt op het openbaar 
onderwijs. Het gaat overigens om een beperkt aantal taken, die in de nieuwe statuten omschreven zijn. 
Om dit toezicht uit te oefenen hebben de deelnemende gemeenten in 2004 een ‘gemeenschappelijke 
regeling’ in het leven geroepen, waarmee de gemeenteraden een aantal toezichthoudende taken en 
bevoegdheden hebben overgedragen aan de wethouders onderwijs. Zij vormen samen de Raad van 
Toezicht en zij voeren het externe toezicht uit, zoals dit in de WPO bedoeld is. De statuten van de 
gemeenschappelijke regeling zijn ook opnieuw vormgegeven waardoor voor alle partijen duidelijk is 
welke bevoegdheden door de gemeenteraden worden overgedragen en welke door de wethouder, als 
lid van de RvT uitgeoefend dienen te worden. Van de in artikel 48 omschreven bevoegdheden, zal 
alleen de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten van de stichting, het besluit tot opheffing van de 
stichting en het besluit tot sluiting van een school door de gemeenteraad uitgevoerd worden. De 
overige bevoegdheden worden overgedragen aan de RvT. Het bestuur van OBO legt niet rechtstreeks 
verantwoording af aan de gemeenteraden, maar doet dit voor de in artikel 48 omschreven 
verplichtingen via de RvT. 
 

Doel en evaluatie   
Het doel is OBO WBR in staat te stellen te voldoen aan de eisen in de Wet Goed onderwijs, Goed 
bestuur. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Voor de gemeente Roosendaal heeft dit geen financiële consequenties.  



 
Communicatie    
Als uw raad heeft ingestemd met de statutenwijziging en de wijziging van de gemeenschappelijk 
regeling Raad van Toezicht, wordt de Stichting Openbaar Basisonderwijs hiervan schriftelijk in kennis 
gesteld. Het ontwerp statutenwijziging moet daartoe ook ondertekend worden door uw raad en 
verzonden worden aan de stichting. 
 

Bijlagen 
   

1. Concept statuten Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 
2. Gemeenschappelijke Regeling Raad van toezicht OBO WBR  

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

12 december 
2012 

  Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van Raad van Toezicht Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR) en statuten OBO WBR 

 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit:  
 

1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht 
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 2004 die in 2010 is aangevuld met de toetreding van 
de gemeente Drimmelen; 

2. In stemmen met benodigde statutenwijziging van de Stichting OBO WBR; 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


