
 

 
 

 
 

 

 
 

Onderwerp: Openbaar Onderwijs en rol van de Gemeente 

 
Aan de leden van het Presidium,  

 

Conform afspraak heb ik mijn visie dat -onder voorwaarden- de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de 

besturing van het openbaar onderwijs (lees: goedkeuring begroting en jaarrekening) kan worden afgebouwd met 

verwijzing naar de relevante wetsartikelen op papier gezet. Ik heb die stelling ter verificatie voorgelegd aan de 

juridische afdeling van de VBS (Vereniging van Bijzonder Scholen) en hen verzocht om voor de verkiezingen 

een en ander vanuit juridisch perspectief te beoordelen.  

Ik voeg hierbij mijn adviesaanvraag met de juridische motivering, (via e-mail gestuurd aan de directeur Mr. 

Simon Steen, hier bijgevoegd als PDF) en het advies van de juriste Mw. Mr. Nienke Daniels-Witteveen (geen 

familie!). 

 

De conclusie is dat mijn premisse juist is. Als er een Raad van Toezicht is en in de statuten van de stichting is 

geregeld dat de Gemeenteraad geen bevoegdheden op deze punten meer uitoefent (de Gemeenteraad moet dit 

dan expliciet goedkeuren via statutenwijziging) dan kunnen deze agendapunten voortaan van tafel.  

 

De nieuwe Raad zal zich moeten buigen over de vraag of men de goedkeuring van begroting en jaarrekening wil 

handhaven en zo nee welke aanpassingen dat aan de statuten van de OBSG vraagt.  

 

Ik heb hiermee voldaan aan de toezegging op dit punt gedaan en laat de conclusies graag aan de nieuwe Raad. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Olaf McDaniel 

 



VERTROUWELIJK 
De Heer Dr.O.McDaniel 
PVDA Fractie Leiderdorp 
Lisdoddekreek 10 
2553 JR Leiderdorp 
 
 
Den Haag, 18 maart 2014 
Ref.nr.: ID5433 
Onderwerp: Advies artikel 48 Wet Primair Onderwijs 
 
Faxnummer juridische dienst: 070 – 331 52 71  
 
 
Geachte heer McDaniel,  
 
 
U hebt de VBS verzocht uw volgende stelling juridische te toetsen: 
 
De Gemeenteraad hoeft de begroting en jaarrekening NIET goed te keuren  
Als een stichting voor openbaar onderwijs een Raad van Toezicht heeft en in het reglement 
van de stichting is geregeld dat goedkeuring van begroting en jaarrekening geen 
betrokkenheid van de Gemeenteraad vraagt.  
 
Na de wet bestudeerd te hebben en navraag te hebben gedaan bij een specialist bij het 
ministerie van onderwijs kom ik tot de volgende conclusie; 
 
Artikel 48 lid 6 van de Wet Primair Onderwijs regelt onder meer dat de gemeente de 
jaarrekening goedkeurt. In lid 12 van dit artikel staat, als er voldaan wordt aan sub a tot en 
met h van dit artikel, lid 6 buiten werking gesteld wordt. Daarmee zou dus de goedkeuring 
van de jaarrekening en begroting door de gemeenteraad niet nodig zijn. De statuten moeten 
dan voorzien in een regeling hoe de begroting en de jaarrekening worden vastgesteld (sub d). 
Daarnaast moet er in de regeling zijn vastgelegd hoe er een overheersende invloed van de 
overheid ( lees: gemeente) in de Raad van Toezicht is (sub h). Met dit laatste is indirect 
alsnog een verantwoordelijkheid van de gemeente voor de begroting en de jaarrekening 
geborgd. 
Wanneer er dus toepassing is gegeven aan artikel 48 lid 12 Wet Primair onderwijs en er is 
niet, met instemming van de gemeenteraad, in de statuten van de Raad van Toezicht in de 
regeling bepaald dat de gemeenteraad alsnog zeggenschap heeft over de begroting en de 
jaarrekening, dan is uw stelling dat de gemeenteraad de begroting en de jaarrekening NIET 
hoeft te behandelen ( en dus voor kennisgeving mag aannemen) juist. 
De uitzonderingsbepaling onder sub h roept mogelijkerwijs nog wel vragen op: is dit ook 
daadwerkelijk dusdanig geregeld binnen de organisatie? Indien gewenst kan de VBS hier 
eventueel nog voor u naar kijken.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
mr. N.H.C.Daniels-Witteveen 
Juridisch adviseur VBS 
 



 
 
 
 's-Hertogenbosch e.o. 
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