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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 15 maart 2021 

     

Onderwerp: Liquidatie OBSG  Aan de raad.  

 

    

*Z034A6990AD* 
Beslispunten 

- In te stemmen met de liquidatie van de stichting OBSG per 1 mei 2021. 
 

 

1 SAMENVATTING  

De stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) Leiderdorp en stichting Openbaar Primair 

en Speciaal Onderwijs (PROO) Leiden zijn per 1 januari 2020 gefuseerd. Na de bestuurlijke 

overdracht is de stichting OBSG leeg achtergebleven en moet nog geliquideerd worden. Bij een 

opheffing na overdracht dient conform de statuten van de OBSG (artikel 15 lid 1) de gemeenteraad 

zijn goedkeuring te geven. Het college heeft de gemeenteraad destijds geïnformeerd over het 

positieve advies over de fusie en de bevoegdheid van de raad inzake liquidatie van de stichting. 

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het verzoek van PROO Leiden-Leiderdorp en kan het 

fusietraject worden afgerond. 

 
2 Inleiding 

In december 2019 heeft het college een positief advies uitgebracht ten aanzien van de fusie tussen 

stichting OBSG Leiderdorp en stichting PROO Leiden. De bestuurlijke fusie heeft per 1 januari 2020 

plaatsgevonden. De OBSG is als leeg rechtspersoon achtergebleven en dient geliquideerd te 

worden. De stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (PROO) Leiden-Leiderdorp heeft het 

college per brief van 8 maart 2021 verzocht om de gemeenteraad goedkeuring te laten verlenen 

aan de liquidatie van stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) per 1 mei 2021. 

Conform artikel 15, lid 1 van de statuten van de OBSG heeft de gemeenteraad de 

goedkeuringsbevoegdheid. 

 
3 Beoogd effect 

Liquidatie van de stichting OBSG ter afronding van het fusietraject met PROO Leiden tot stichting 
PROO Leiden-Leiderdorp. 
 

4 Argumenten 

1.1 De gemeenteraad heeft de goedkeuringsbevoegdheid 
Na de bestuurlijke fusie tussen de stichting OBSG en stichting PROO Leiden is de leverende 
rechtspersoon OBSG ‘leeg’ achtergebleven. Deze stichting dient niet langer het doel waarvoor de 
gemeenteraad het destijds heeft opgericht en moet dus logischerwijs geliquideerd worden. 



Pagina 2 van 2 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/21/115656/233623    Agendapunt  

 1900 raadsvoorstel   

Conform artikel 15 van de statuten van de OBSG is het bestuur zelf bevoegd de stichting te 
ontbinden. Het besluit tot ontbinding (lid 1) is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van 
de raad van toezicht en de gemeenteraad. 
 
1.2 Het fusietraject kan hiermee worden afgerond 
 Stichting PROO Leiden-Leiderdorp heeft verzocht om de liquidatie van de stichting ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. Daarmee kan PROO Leiden-Leiderdorp het 
fusietraject afronden. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 
6 Communicatie 

PROO Leiden-Leiderdorp wordt met een brief over uw raadsbesluit geïnformeerd. 
 

7 Financiën 

 
8 Evaluatie 

 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Brief PROO Leiden-Leiderdorp verzoek goedkeuring liquidatie (Z/21/113798/233622) 
2. Brief aan de raad over fusie OBSG met PROO (Z/19/091037/180767) 

 


