Raadsvoorstel gemeente Coevorden
Datum raadsvergadering

26 februari 2019

Versie

1.0

Agendapunt

6.2

Naam rapporteur

C. Doek - Trip

Rv.nr.

1507

Openbaar

Ja

Portefeuillehouder

J. Huizing

Onderwerp

Ontwerp statutenwijziging onderwijsstichting Arcade

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het ontwerp statutenwijziging van de
Onderwijsstichting Arcade.

Aan de raad,
Inleiding
Onderwijsstichting Arcade heeft besloten om per 1 augustus 2019 de obs Den Velde te fuseren met
cbs 't Kompas te Radewijk tot een samenwerkingsschool voor openbaar en christelijk onderwijs,
onder gelijktijdige opheffing van het brinnummer van cbs 't Kompas. Onderwijsrichting Arcade is
het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in de gemeenten Hardenberg en Coevorden. De
beide schoolbesturen hebben besloten om de scholenfusie per 1 augustus 2019 te realiseren. Deze
fusie heeft inmiddels de instemming verkregen van de medezeggenschapsraden van de beide
scholen. De beide raden hebben een achterbanraadpleging gehouden onder de ouders waarbij een
overgrote meerderheid van de respondenten (95%) instemde met de fusie. Ook de interne
toezichthouders zijn akkoord met deze fusie.
Er ontstaat per 1 augustus 2019 een samenwerkingsschool die als naam krijgt obs Den Velde.
Aan de school wordt een identiteitscommissie verbonden, conform artikel 17d van de WPG (Wet op
het primair onderwijs). Deze commissie heeft wettelijke bevoegdheden die onder andere
vastgelegd worden in de statuten.
Het ontwerp statutenwijziging moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter instemming. De
wijziging betreft voornamelijk de invoering van een identiteitscommissie.
Argumenten
1.1. Instemmen met de statuten is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Omdat Arcade het bevoegd gezag is van de openbare basisscholen in de gemeente Coevorden,
dienen zij de gemeenteraad om instemming te vragen bij statutenwijziging.
1.2. Er is geen bezwaar om in te stemmen.
Er is niet gebleken van enig bezwaar om in te stemmen met de statutenwijziging.

Kosten, baten, dekking
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.
Communicatie
Onderwijsstichting Arcade wordt middels een brief geïnformeerd over het door de raad genomen
besluit.
Bijlagen
35448-2018 Brief Arcade (d.d. 6 december 2018)
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