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w w w . t t i c h t l n g b a a i i i . n l 

Het aantal openbare basisscholen in de kern Eelde-Paterswolde was jaren geleden reeds onderwerp 
van gesprek in uw gemeenteraad. In 2004 is door het College van Burgemeester en Wethouders in 
de rol van bevoegd gezag van het openbaar onderwijs een kadernotitie ontwikkeld voor de 
toekomstige invulling van het openbaar onderwijs in Eelde-Paterswolde. Op basis van onderzoek en 
een breed maatschappelijk debat heeft uw raad op 10 mei 2005 besloten dat er in Eelde-
Paterswolde ruimte is voor drie basisscholen. Concreet werd er gekoerst op een fusie tussen obs 
De Kooi en obs Eelde. Obs Centrum en obs De Ekkel bleven zelfstandige basisscholen. De vierde 
basisschool, obs Paterswolde-Noord werd verplaatst naar de toekomstige nieuwbouwwijk Ter Borch 
in Eelderwolde. 

In de periode 2009-2011 is er een samenvoegingstraject gestart tussen de genoemde scholen. 
Deze voorgenomen fusie werd door de praktijk en de tijd ingehaald. Zo bleken de 
voedingsgebieden van obs De Kooi en obs De Ekkel in elkaar overlopen, waardoor de 
aanmeldingen van leerlingen in de onderbouw van obs De Kooi uitbleven en de kwetsbaarheid van 
deze school fors toenam. Ook werd er een vertraging opgelopen in de geplande nieuw te bouwen 
multifunctionele accommodaties (MFA's) door de gemeente. Medio 2012 werden de ingang gezette 
MFA-trajecten stopgezet en vond er een politieke herbezinning plaats of te wel een herijking van 
het integraal accommodatiebeleid. Tijdens deze herijking is eveneens gekeken naar draagvlak 
voor een fusie van obs De Kooi en obs De Ekkel. In de periode september 2013 en midden 2013 
zijn er informele gesprekken tussen en met de medezeggenschapsraden geweest, hetgeen 
uiteindelijk is uitgemond in een projectplan om te komen tot een fusie van genoemde scholen. 

Tot 1 januari 2014 was het opheffen van een openbare basisschool een exclusieve bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Bij besluit van 10 mei 2005 heeft u hiertoe ook besloten. Per 1 januari 2014 
is de bevoegdheid tot het opheffen van openbare basisscholen in het primair onderwijs gewijzigd 
(artikel 159 Iid2 WPO). De bevoegdheid tot het opheffen is per genoemde datum overgedragen aan 
het verzelfstandigd bestuur voor het openbaar onderwijs. De gemeente heeft hierbij de 
mogelijkheid gekregen te overwegen zelf de school in stand te zullen houden om zo opheffing te 
voorkomen. 

In het verlengde van bovenstaande wil ik u, overeenkomstig artikel 159 WPO, graag mededelen 
dat Stichting Baasis voornemens is obs De Kooi en obs De Ekkel te Eelde per 1 augustus 2015 te 
laten fuseren. Door de fusie wordt het brinnummer van obs De Kooi opgeheven. Uiteraard wil ik 



uw raad graag, overeenkomstig de wet, voor de fusiedatum in de gelegenheid stellen te reeferen 
op dit voornemen door aan te geven of: 

• de gemeente graag zelf als bevoegd gezag van de school zal gaan fungeren per 1 augustus 
2015, dan wel 

• dat de gemeente graag ziet dat de fusie doorgang zal vinden. 

In het geval dat uw raad aangeeft de fusie te effectueren, zal ik in het verlengde van dit besluit 
samen met de medezeggenschapsraden van obs De Kooi en obs De Ekkel een fusie-
effectrapportage opstellen en deze aan het college van Burgemeester en Wethouders ter advisering 
voorleggen. Deze fusie is niet onderhavig aan goedkeuring van de minister gelet op het feit dat het 
een fusie is binnen één bestuur en het totaal van het aantal leerlingen minder dan 500 leerlingen 
bedraagt. 

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk uw reactie op mijn verzoek. 

Deze brief is in afschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders van Haren gezonden. 

Met vriendelijke groet. 
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