Raadsbesluit nr. 10
Betreft: Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo om samen met de
gemeente Haren een stichting openbaar primair onderwijs voor Haren-Tynaarlo op te richten, conform
artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs, om de schoolbestuurlijke bevoegdheden van het College
van B & W van Tynaarlo per 31 december 2008 (of zoveel eerder als mogelijk) aan het bestuur van deze
stichting over te dragen en het College van B & W op te dragen alle handelingen te verrichten die nodig
zijn om te komen tot de oprichting van de stichting en de bestuursoverdracht, een en ander met
toepassing van de voorstellen zoals geformuleerd in het bij dit besluit gevoegde rapport
"Verzelfstandiging en schaalvergroting van het openbaar primair onderwijs Haren-Tynaarlo";
gelet op het voornemen van uw raad d.d. 5 februari 2008 om te komen tot een verzelfstandiging en een
fusie;
gelet op de instemming met dit voorstel, die is verkregen van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraden van het Openbaar Primair Onderwijs Haren en Tynaarlo en van de
Ondernemingsraden van Haren en Tynaarlo;

BESLUIT:

I.
II.
Ill.

Tot het in stand gaan houden van een stichting overeenkomstig artikel 48 van de Wet op het Primair
Onderwijs.
De schoolbestuurlijke bevoegdheden van het College van B & W van ( Tynaarlo) per 31 december
2008 (of eerder) aan dit stichtingsbestuur over te zullen dragen;
Het College van B & W op te dragen alle handelingen te verrichten die nodig zijn om te komen tot
de oprichting van de stichting en de bestuursoverdracht, zoals aangeduid in de rapportage
"Verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair onderwijs Haren-Tynaarlo", met toepassing
van de voorstellen, zoals geformuleerd in de bij dit besluit gevoegde rapportage een en ander
overeenkomstig artikel 49 WPO onder welke is begrepen de overdracht van gebouwen, terreinen en
roerende zaken, de overdracht van de financiële reserves, de vorderingen en de schulden m.b.t. de
scholen voor primair onderwijs per 30 december 2008, zoals blijkende uit de door de accountant vast
te stellen startbalans per 31 december 2008 en tot slot de overdracht van het bij het openbaar
primair onderwijs van Tynaarlo aangestelde personeel.

Vries, 9 september 2008
De raad voornoemd,

A. Kalk,

plv.voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

