Vergadering:
12 januari 2016
Agendanummer:
15
Status:
Besluitvormend
Portefeuillehouder:
H.Blok
Behandelend ambtenaar J.H. Appelhof, 0595-447779
E-mail:
gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.H. Appelhof)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Orgaan
Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Voorgestelde besluit:
Gevraagd wordt in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling conform de bijlage.
Gevraagd wordt twee leden uit de raad aan te wijzen als lid van het bestuur van
het Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Samenvatting:
De regeling GO OPON dient te worden gewijzigd. Het betreft het in
overeenstemming brengen van de regeling met de (gewijzigde) bepalingen
omtrent bestuursvorm, bestuurssamenstelling, en financiën van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Gevraagd wordt in te stemmen met de wijziging
van de Gemeenschappelijke regeling conform de bijlage.
Gevraagd wordt twee leden uit de raad aan te wijzen als lid van het bestuur van
het Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Inleiding:
Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) in werking getreden. De wetswijziging heeft gevolgen voor zowel het
treffen van nieuwe gemeenschappelijke regelingen als voor bestaande regelingen.
Voor het in overeenstemming brengen van bestaande gemeenschappelijke
regelingen met de gewijzigde Wgr geldt een overgangstermijn van één jaar,
daarom tot 1 januari 2016.
Voor de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk orgaan Openbaar
primair onderwijs Noord Groningen (GO OPON) heeft de wetswijziging tot gevolg
dat een aantal artikelen moet worden aangepast. Dit voorstel heeft betrekking op
de noodzakelijke wijziging.
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Wettelijk- of beleidskader:
Het GO OPON is een zuivere raadsregeling. De raden van de gemeenten Winsum,
De Marne en Eemsmond hebben hun taken en bevoegdheden uit artikel 48 van
de Wet op het primair onderwijs (Wpo) ingebracht in het GO OPON. Anders dan
de aanhef van de huidige regeling doet vermoeden, zijn er geen bevoegdheden
van de colleges op- of overgedragen aan het GO OPON, zodat de colleges geen
deelnemers in de regeling zijn.
Probleem:
De regeling GO OPON dient te worden gewijzigd. Het betreft het in
overeenstemming brengen van de regeling met de (gewijzigde) bepalingen
omtrent bestuursvorm, bestuurssamenstelling, en financiën van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Doelstelling en maatregelen:
De bestaande doelstelling van de regeling noemt twee uitzonderingen. Om
verwarring te voorkomen, dient het noemen van deze uitzonderingen achterwege
te blijven, omdat deze bevoegdheden buiten het kader van de toezichthoudende
taken van artikel 48 Wpo vallen. Noch artikel 48 Wpo, noch de statuten van de
Stichting kennen deze bevoegdheden toe aan het GO.
AB en DB
In de huidige regeling wordt het bestuur van het GO zo ingericht dat sprake is
van een Algemeen bestuur en een Dagelijks bestuur. Die inrichting strookt niet
met artikel 15 van de Wgr. Dat artikel maakt duidelijk een gemeenschappelijk
orgaan maar één bestuurslaag kent. In het voorstel tot wijziging van de regeling
wordt dit doorgevoerd.
Het aanwijzen van bestuursleden van de regeling
De bevoegdheid voor het aanwijzen van leden van het algemeen bestuur (AB)
van een gemengde regeling wordt door de wet neergelegd bij de raad (artikel 13,
eerste lid, tweede volzin, Wgr). Tot 1 januari 2015 was de kring waaruit de raad
de bestuurders kon aanwijzen de raad en het college. Anders dan onder de oude
situatie, wijst de raad nu de bestuursleden aan uit zijn midden, met uitzondering
van de voorzitter van de raad. Dat betekent dus dat het bestuur, dat tot nog toe
werd bemenst door collegeleden, vanaf 1 januari 2016 door raadsleden moet
worden bemenst. Dit wordt aangepast door middel van het onderhavige
wijzigingsvoorstel.
Daarbij wordt voorgesteld om per deelnemende gemeente twee raadsleden aan
te wijzen.
Omdat het hier gaat om een zuivere raadsregeling is het aan de raden om te
besluiten tot wijziging van de regeling. Een besluit tot wijziging van de zijde van
het college is daarom niet aan de orde.
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Advies / Voorstel:
1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
conform de bijlage.
2. In te stemmen met aanwijzen van twee leden uit de raad als lid van het
bestuur van het Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs
Noord Groningen.
Financiële consequenties:
De financiële bepalingen omtrent begroting en jaarrekening zijn in
overeenstemming gebracht met de nieuwe wet. Daarbij is de zienswijzemogelijkheid op de jaarrekening geschrapt. Aard en omvang van dit orgaan maken dat de
financiën uiterst beperkt zijn. Daarom is voor de financiële stukken gekozen voor
aan de minimumvariant door aan te sluiten bij de bepalingen van de wet.
Bijlagen:
1. Huidige gemeenschappelijke regeling GO OPON
2. Nieuwe tekst GO OPON
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 15
Vergadering: 12 januari 2016
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
conform de bijlage.
2. In te stemmen met aanwijzen van twee leden uit de raad als lid van het
bestuur van het Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs
Noord Groningen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 12 januari 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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