
 

Raadsvergadering d.d. 25 november 2008 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 28 oktober 2008 
 
Onderwerp:   Regeling overlegstructuur schoolbesturen  
 
Portefeuillehouder:   mr. ir. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: G. Akkerman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 863 
E-mail adres:   g.akkerman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  De verordening overleg lokaal onderwijsbeleid in te trekken; 

De regeling overlegstructuur lokaal onderwijsbeleid vast te stellen. 
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- VNG modelverordening overleg lokaal onderwijsbeleid (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Met de decentralisatie in 1997 van een aantal onderwijstaken, deed zich ook de noodzaak voor om het 
per 1 januari 1997 wettelijke verplichte op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) tussen 
gemeentebesturen en schoolbesturen vast te leggen in een verordening. In de Gemeente Tynaarlo is een 
dergelijke verordening door de Raad vastgesteld op 20 juli 1999. Een aantal van die taken is qua aard 
zodanig veranderd dat uiteindelijk alleen de onderwijshuisvesting nog in een dergelijke verordening als 
onderwerp van OOGO wordt benoemd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is van mening dat 
de inzet van een verordening een te zwaar middel is voor het regelen van een gestructureerd overleg 
inzake de huisvesting en het accommodatiebeleid en adviseert de gemeenten de verordening in te 
trekken en daarvoor in de plaats een besluit te nemen tot regeling van het OOGO tussen de 
gemeentebesturen en de schoolbesturen.  

Vervolgprocedure 

Na vaststelling van het reglement overlegstructuur lokaal onderwijsbeleid, kan het overleg zoals dat al 
jaren wordt gevoerd, worden gecontinueerd.  

Financiële consequenties 

Geen 

Adviezen 

De Wet op het primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
stellen het OOGO verplicht en vereisen dat de Gemeenteraad daartoe een procedure vaststelt. Het is niet 
vereist dat deze procedure bij een afzonderlijke verordening wordt vastgesteld. Het doel van het OOGO 
is het realiseren van een gezamenlijk onderwijshuisvestingsbeleid.  
Voorheen  beschreef de verordening dat het OOGO ook gericht kan zijn op het onderwijsachterstanden-
beleid. In de huidige verordening is dit niet meer het geval; het OOGO is alleen nog gericht op de 



 

onderwijshuisvesting.  Hierdoor is een verordening een te zwaar instrument geworden. Het doel kan ook 
worden bereikt door de overlegprocedure op te nemen in een apart raadsbesluit, temeer daar de 
procedure van het OOGO vrij eenvoudig is.  

Gevraagd besluit 

De verordening overleg lokaal onderwijsbeleid in te trekken; De regeling overlegstructuur lokaal 
onderwijsbeleid vast te stellen. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F. A. van Zuilen,      burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


