
 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Opheffen Gem. Regeling Primair onderwijs en instemmen met 
statuten St. Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek 

Datum 10 mei  
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer (VVD) 
Balzar (D66) 
Van Tilburg (CDA) 
Van der Schaaf (PvdA) 
Vos (GL) 
Sweijen (Gewoon GooiseMeren) 

Meesprekers Vertegenwoordiger Talent primair 
Van Brecht 

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

De Groot 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie De Vries 

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken voor het Gesprek toe. De wethouder en dhr. De Groot geven kort 
een toelichting op het voorstel. 
Algemene opmerkingen over onduidelijke verwijzingen naar artikelen en 
statuten. Afstand van het openbaar bestuur tot het openbaar onderwijs. 
Wat betekent na “overleg” met de gemeenteraad. Is er nog een formele 
rol voor de gemeenteraad en hoe ziet deze er uit. Nieuwsbrief en 
jaarverslag zijn vrij summier.  
Wat is nu de rol van de raad. Wat betekent dat de regiegroep 
coördineert. Wat is de rol en de verhouding tot de raad van toezicht. 
Voorstel lijkt afstand tot openbaar onderwijs te vergroten. Kan de raad 
zijn verantwoordelijkheid nog wel waarmaken.  Wat is 
afstemmingsoverleg. Wat is overheersende invloed en hoe is dat 
geregeld. Wat zijn de alternatieven. Is het een technische aanpassing of 
verandert de rol van de regiogroep. Overstap van zware naar lichte 
regeling. 
Toelichting op wetswijziging van de WGR. Regeling moet passen bij de 
taakuitvoering. Wet primair onderwijs zegt dat openbaar onderwijs door 
derden (bijv stichting)  moet worden gerealiseerd. 
“Overleg” is een wettelijke term. Stukken (bijv. de begroting) worden door 
de stichting vastgesteld. Er kan wel een zienswijze door de raad worden 
ingediend (via een raadsvoorstel). Complete jaarverslag wordt apart 
aangeboden. Kaderstelling blijft volledig bij de raad. Regiogroep is 
bedoeld om de portefeuillehouders het uitvoerend werk te laten doen.  
Toelichting op de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. 
Bindende voordracht vanuit de regiegroep. Eisen aan de leden van de 
raad van toezicht vanuit de gemeenteraad. Procedure voor benoemen 
leden raad van toezicht wijkt niet af van de oude procedure. 
Profielschets kan van te voren met de raad worden gedeeld. Er is geen 
functioneel verschil tussen de zware en de lichte variant van de 
gemeenschappelijke regeling. 
Nieuwsbrieven zullen ook in de toekomst worden uitgebracht. 
Aantal gemeenten heeft al ingestemd met de voorliggende stukken. 
Status van alle regelingen op dit moment wordt besproken. Termijn van 
aanstelling regelen. 4 Jaar is vrij gebruikelijk. Op dit moment wordt nog 
met de oude statuten gewerkt . Organogram komt nog richting raad voor 
17 mei as. 



 

Portefeuillehouders in de regio zijn erg tevreden over functioneren van 
talent primair op dit moment. 

Toezeggingen college - Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht van Talent primair 
zal door het college vooraf met de raad worden gedeeld. 
- Organogram wordt nog aan de raad toegezonden voor 17 mei as. 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Alleen adviseren besluitvormend 
 

 


