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Fusie Stichting De Blauwe loper en Stichting Atrium

Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.

Het besluit tot het aangaan van de fusie tussen Atrium en DBL goed te keuren
In te stemmen met de wijziging van de statuten van Stichting De Blauwe Loper ten behoeve van
de fusie met Stichting Atrium op 1 januari 2020.
In te stemmen met de statuten van Holdingstichting werknaam DBL SKL.

Inleiding
Stichting de Blauwe Loper voor openbaar primair onderwijs en Stichting Atrium voor Katholiek Primair
Onderwijs, zijn voornemens per 1 januari 2020 te fuseren tot één schoolbestuur voor openbaar en
katholiek primair onderwijs en tevens een samenwerking aan te gaan met Stichting Kinderopvang
Langedijk. De bedoeling is dat per 1 januari 2020 het nieuwe, gefuseerde schoolbestuur start. Omdat
het openbaar onderwijs betreft, dient de gemeenteraad in te stemmen met de statuten voordat het
nieuwe schoolbestuur kan starten.
Per januari 2020 richt de Blauwe Loper samen met Stichting opvang Langedijk een Holdingstichting
op. Het is bij wet verboden om het onderwijs met kinderopvang te laten fuseren. Daarom is er gekozen
voor een Holdingstichting waarin beide bestuurders worden benoemd. De werknemers vallen onder
hun eigen deelorganisatie daarvoor blijft hun eigen cao gelden. Een raad van toezicht ziet toe op de
Holdingstichting.
Wettelijk kader
De wettelijke basis voor de fusie van beide schoolbesturen is gelegen in de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO). De WPO regelt dat schoolbesturen goedkeuring nodig hebben van de minister voor
het overdragen van het bestuur van een school naar een ander schoolbestuur (de bestuurlijke fusie).
De minister past hiervoor (nog) een fusietoets toe.
Voor de gemeenteraad is de wettelijke plicht tot het waarborgen van voldoende openbaar onderwijs
voor alle inwoners de belangrijkste factor. De beide schoolbesturen verzoeken nu de gemeenteraad
om de statuten van het nieuwe schoolbestuur goed te keuren. Pas na goedkeuring van de raad, kan
de fusie daadwerkelijk plaats vinden.
De gemeenteraad is op grond van artikel 17 lid 6 van de Wet op het primair Onderwijs bevoegd tot
goedkeuring van het fusiebesluit en instemming met de wijziging van de statuten van De Blauwe
Loper. Het college is op grond van artikel 64b lid 2j van de Wet op het primair Onderwijs bevoegd tot
het geven van advies over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie tussen De Blauwe Loper en
Atrium.
Beoogd resultaat
-Het in stand houden van een of meer integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf
jaar in Langedijk, waarbinnen educatie en opvang samenkomen;
-Het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking en afstemming tussen rechtspersonen die zich
richten op het verlenen van onderwijs en/of kinderopvang;
-Er voor ouders keuzevrijheid blijft bestaan in onderwijs vanuit verschillende levensbeschouwelijke
richtingen;

Argumenten
1.2 Er ontstaat een toekomstbestendige onderwijsorganisatie

Met de besturenfusie ontstaat een stevige onderwijsorganisatie die minder kwetsbaar is voor de
gevolgen van bijvoorbeeld krimp. Tevens komen er door de bundeling van middelen en kennis meer
mogelijkheden om te investeren in onderwijskwaliteit (bijvoorbeeld door professionaliseringsprogramma’s) en meer mogelijkheden het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte van de
leerlingen.
Door de fusie kan een kostenbesparing worden gerealiseerd op de bestuurskosten van het onderwijs.
Bij de fusie worden de drie administratiekantoren van Stichting de Blauwe Loper, Stichting Atrium en
Stichting SKL samengevoegd in één gebouw aan de Bogert 1-3 in Broek op Langedijk. Er vallen geen
gedwongen ontslagen, zodat er geen effect is voor de werkgelegenheid.
1.3 Statuten borgen wettelijke taken en verantwoordelijkheden gemeente
In de voorliggende statuten zijn de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de gemeente voor
openbaar onderwijs goed geborgd.
Door de fusie krijgt de gemeente straks één bestuurlijk aanspreekpunt voor het primair onderwijs
minder in de gemeente Langedijk. Hierdoor wordt het wat gemakkelijker de ontwikkeling op
verschillende beleidsterreinen vorm te geven, zoals voor- en vroegschoolse educatie, de ontwikkeling
van kind centra, etc. De gemeente Langedijk heeft na de fusie nog te maken met twee
schoolbesturen, namelijk het nieuwe samenwerkingsbestuur (Stichting DBL, Stichting Atrium en de
SKL) en Stichting Tabijn.

Kanttekeningen
1.1 Kans op minder aandacht voor openbaar onderwijs
Het is denkbaar dat op termijn het profiel van openbaar onderwijs verwatert. Bijvoorbeeld omdat er na
verloop van tijd andere zaken prioriteit krijgen. Om dat te voorkomen is in de voorliggende statuten
nadrukkelijk opgenomen (artikel 3) dat het nieuwe schoolbestuur de opdracht krijgt het (doen)
bevorderen en het (doen) oprichten en in stand houden van scholen op openbare, algemeen
bijzondere en katholieke grondslag, die tot taak hebben mede te werken aan de vorming van het kind
tot een zelfstandige harmonische persoonlijkheid.
2.1.De gemeenteraad heeft voortaan niet meer het recht om leden van de raad van toezicht van de
stichting te benoemen. Dit is in overeenstemming met artikel 17 van de Wet op het Primair onderwijs.
In Artikel 5 van de holdingstatuten staat beschreven hoe de raad van toezicht de benoeming in de
toekomst gaat organiseren. Daarbij rekening houdend met het openbaar karakter als zowel het
katholieke karakter van het nieuwe samenwerkingsbestuur. In de statuten is de benoeming van
nieuwe leden van de raad van toezicht goed geborgd.

Communicatie
Voor de schoolbesturen is het belangrijk dat de raad voor 1 december de statuten heeft goedgekeurd.
Omdat alle documenten (FER en diverse statuten) met de goedkeuringsverklaringen, positieve
adviezen en instemmingsverklaringen naar de Minister verzonden moeten worden voor goedkeuring.
Zonder de goedkeuring van de Minister passeert de notaris eind december 2019 de statuten niet.
Stichting De Blauwe Loper zal z.s.m. worden geïnformeerd over het raadsbesluit over de
statutenwijziging
Participatie (Interactief werken)
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Vervolgstappen
Monitoring en evaluatie van de statuten vindt in ieder geval jaarlijks ambtelijk plaats.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Concept akte oprichting Holding SKL, Atrium, DBL
2. Concept akte van statutenwijzigingen Stichting DBL

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Goedkeuren statuten

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019, ;

b e s l u i t:

1.
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Het besluit tot het aangaan van de fusie tussen Atrium en DBL goed te keuren.
In te stemmen met de wijziging van de statuten van Stichting De Blauwe Loper ten behoeve van
de fusie met Stichting Atrium op 1 januari 2020.
In te stemmen met de statuten van Holdingstichting werknaam DBL SKL.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2019,

de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

