Aan:
Colleges van Burgemeester en Wethouders van
Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer
Betreft: Statutenwijziging

Loppersum, 5 januari 2016

Geachte colleges,
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ten aanzien
van het bestuur van schoolorganisaties gewijzigd en is de code “Goed Bestuur, goed
onderwijs” vastgesteld.
Het rijk heeft de schoolbesturen enige jaren de tijd gegeven de uitvoerende- en
toezichthoudende taken van een schoolbestuur te scheiden.
De stichting openbaar onderwijs Marenland hoort bij de laatste schoolbesturen die deze
scheiding willen invoeren.
In het overleg van het Toezichtorgaan (OTO) is in december 2014 dit voornemen
gemeld. In maart 2015 zijn de portefeuillehouders onderwijs op een informatieavond in
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voorgenomen wijziging van de statuten.
In september 2015 zijn alle gemeenteraden geïnformeerd in het gemeentehuis van
Loppersum.
In september en oktober 2015 heeft een breed ingestelde interne werkgroep met externe
begeleiding de concept statuten vastgesteld. Ook is de procedure voor de werving van
de Raad van Toezicht via een externe organisatie voorbereid.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het directieberaad hebben ingestemd
met de voorstellen.
Het bestuur heeft daarna de concept statuten vastgesteld en de procedure voor de
werving van de Raad van Toezicht goedgekeurd en de werving opgestart.
De statutenwijziging betekent formeel ook het einde van het gemeenschappelijke orgaan,
op basis van de WGR, met de naam Overleg- en Toezichtorgaan.
Het bestuur van de stichting Marenland stelt er in hoge mate prijs op de bestaande
contacten, in een informeel karakter, ongewijzigd voort te zetten en heeft daarvoor een
concept bestuursafspraak opgesteld.
De benoemingsadviescommissie heeft, met externe ondersteuning, een voordracht
opgesteld voor de leden van de Raad van Toezicht.
Het bestuur van de stichting Marenland verzoekt u een besluit te nemen over:
- De statutenwijziging
- Het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
- Het beëindigen van het gemeenschappelijk orgaan “Overleg- en Toezichtorgaan”

In de laatste vergadering van het Overleg- en Toezichtorgaan van 11 december 2015 is
afgesproken de voorstellen als gemeenten onderling af te stemmen en in de februari
vergadering van 2016 voor te leggen aan de gemeenteraden.
Veel informatie is al aan de portefeuillehouders of uw ambtelijke medewerkers
toegestuurd.
Nieuwe bijlagen zijn de voordracht voor de leden van de Raad van Toezicht en de
bestuursafspraak.
Het bestuur van Marenland gaat er van uit dat met Marenland informatie wordt
uitgewisseld over uw besluitvormingstraject.
Op 1 maart 2016 kunnen dan ons College van bestuur en onze Raad van Toezicht
officieel van start gaan.
Hoogachtend,
Arie Moerman
Voorzitter bestuur stichting openbaar onderwijs Marenland.

