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7 OKĨ. 2017 

Onderwerp: B&W-advies: 
Voorgenomen besturenfusie Stichting ROOS en Stichting OPOA 

Advies: 
1. De brief van Stichting ROOS en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo voor kennisgeving 

aannemen. 
2. De commissie Samenlevingszaken informeren. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de buurgemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden is bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. In bijgevoegde brief van 18 juli 
2017 informeren de besturen van de Stichting ROOS en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo 
(OPOA) u over hun voornemen om bestuurlijk te fuseren. De rol van de vijf gemeenten in het fusieproces 
is tweeledig, namelijk adviseur in het kader van de fusietoets en extern toezichthouder op de stichtingen 
ROOS en OPOA. Het onderzoek naar de gevolgen van de beoogde besturenfusie vindt de eerste helft 
van dit schooljaar plaats. 

Aanleiding: 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de buurgemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden is bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. Deze stichting heeft twee 
aparte bestuursorganen namelijk een bestuurder en de Raad van Toezicht. 
De bestuurder vormt het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht oefent het interne toezicht op de 
bestuurder uit. De gemeenten zijn externe toezichthouder. Dit toezicht wordt gecoördineerd door de 
Coördinatiecommissie Gemeentelijk Toezicht (CGT), bestaande uit de portefeuillehouders van de vier 
deelnemende gemeenten. 

Op 19 juli 2017 heeft u een brief ontvangen waarin de besturen van de Stichting ROOS en de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) u informeren over hun voornemen om bestuurlijk te fuseren. 

Sinds medio 2016 voeren beide stichtingen verkennende gesprekken over intensieve en duurzame 
samenwerking. De besturen van beide stichtingen zijn tot de conclusie gekomen dat een besturenfusie 
tussen ROOS en OPA de meest geschikte vorm is om de gezamenlijk ambities ten aanzien van de het 
beiden van toekomstbestendig onderwijs te realiseren en hebben daartoe een intentieverklaring 
ondertekend. Volgens de besturen blijft de relatie tussen het openbaar onderwijs en de vijf betrokken 
gemeente onveranderd. Een besturenfusie dient te worden goedgekeurd door de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (fusietoets). De schoolbesturen dienen daarvoor een fusie-effectrapportage (FER) 
op te stellen. De FER geeft inzicht in de motieven, doelen en effecten van de fusie. 
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Relevante eerdere besluiten: 
Raadsbesluit: Wijziging en invulling geven aan de toezichthoudende rol Stichting ROOS), 23 oktober 
2012 12INT01344). 

Doelstelling: 
Doel van deze nota is u te informeren over de voorgenomen besturenfusie Stichting ROOS en Stichting 
OPOA. 

Oplossing: 
De CGT is lopende het proces door Stichting ROOS op de hoogte gehouden. Deze informatie is voor 
kennisgeving aangenomen omdat nog niets bekend is over de gevolgen van een besturenfusie. Pas als 
de gevolgen bekend zijn kan een definitief standpunt ingenomen worden. 

De Raden van Toezicht van * ROOS en * OPOA staan positief tegenover een besturenfusie en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van * ROOS en * OPA hebben ingestemd met de 
intentieverklaring en het plan van aanpak gericht op bestuurlijk fusie per 1 augustus 2018. De 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij de definitieve besluitvorming. 

De rol van de vijf gemeenten in het fusieproces is tweeledig, namelijk adviseur in het kader van de 
fusietoets en extern toezichthouder op de stichtingen ROOS en OPOA. De colleges van burgemeester en 
wethouders zullen te zijner tijd in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over de 
wenselijkheid van de voorgestelde fusie. De gemeenten zijn daarnaast ook nog extern toezichthouder en 
blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs. Voor een besturenfusie is 
wijziging van de statuten van ROOS en OPOA nodig en daarbij hebben de gemeenteraden het laatste 
woord. 

De besturen van Stichting ROOS en Stichting OPOA zijn bereid om een informatie bijeenkomst voor de 
gemeenteraad te verzorgen. Op dit moment zijn echter de gevolgen en risico's van de voorgenomen 
fusie nog niet duidelijk. Een voorlichtingsbijeenkomst heeft pas zin als consequenties duidelijk zijn. Een 
belangrijk aandachtspunt daarbij is het effect op de instandhoudingsmogelijkheden van de openbare 
basisscholen (van belang hierbij is de gemiddelde schoolgrootte). 

Geadviseerd wordt: 
1. De brief van Stichting ROOS en Stichting OPOA voor kennisgeving aannemen. 
2. De commissie Samenlevingszaken informeren. 

Effecten: 
n.v.t. 

Planning: 
Het onderzoek naar de gevolgen van de beoogde besturenfusie vindt de eerste helft van dit schooljaar 
plaats. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek (de FER) zal de definitieve besluitvorming 
plaatsvinden. 

Financiële consequenties: 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 

Personele consequenties: 
Dit voorstel heeft geen personele gevolgen voor de gemeente. 
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Juridische consequenties: 
n.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
De inhoud van dit voorstel is overlegd met de andere gemeenten in het voedingsgebied van Stichting 
ROOS en Stichting OPOA. 
Het bestuur van ROOS zal over de beslissing op dit voorstel worden geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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