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Onderwerp 
Voorgenomen fusie van obs De Ekkel en obs De Kooi 
 
Gevraagd besluit 
Geen gebruik maken van de mogelijkheid zelf als bevoegd gezag van basisschool De Kooi te gaan 
fungeren per 1 augustus 2015. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Wij willen hiermee bereiken dat wij geen verplichtingen aangaan om basisschool De Kooi in stand te 
houden en dat stichting Baasis de voorgenomen fusie tussen obs De Ekkel en obs De Kooi verder kan 
voorbereiden.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Stichting Baasis heeft ons geïnformeerd over de voorgenomen fusie van obs De Kooi en obs De 
Ekkel. In de praktijk betekent dit, dat obs De Kooi wordt opgeheven. Stichting Baasis vraagt de 
gemeenteraad daarom of zij het bevoegd gezag van obs De Kooi over wil nemen (en daarmee de 
school in stand te houden). Stichting Baasis is wettelijk verplicht deze vraag aan de gemeenteraad 
voor te leggen. Als de gemeenteraad aangeeft obs De Kooi niet zelf in stand te willen houden, kan 
stichting Baasis verder gaan met de voorgenomen fusie. 
 
Tot voor kort was het besluit tot het sluiten van een openbare school voorbehouden aan de 
gemeenteraad. Dit is ook zo vastgelegd in de statuten van Stichting Baasis. De Wet op het Primair 
Onderwijs (WPO) is echter met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd (artikel 159, lid 2), waardoor een 
stichting voor openbaar onderwijs de mogelijkheid heeft gekregen om eigen scholen op te heffen1. De 
bedoeling van deze wetswijziging is het bijzonder en openbaar onderwijs meer aan elkaar gelijk te 
stellen. Het bijzonder onderwijs kan ook zelf besluiten een school te sluiten.  
 
Conform de huidige wet moet  Stichting Baasis dus een voorgenomen sluiting een jaar van tevoren 
melden aan de gemeenteraad, zodat deze de mogelijkheid krijgt om de instandhouding van de school 
over te nemen, door zelf als bevoegd gezag te gaan fungeren. Stichting Baasis heeft ons per brief van 
3 juni jl. over de voorgenomen fusie geïnformeerd . De stichting wil de fusie per 1 augustus 2015 
effectueren.  
 

                                                 
1 Een openbare school mag overigens niet worden opgeheven wanneer het de laatste openbare school is binnen 
10 kilometer over de weg gemeten. Hiervan is in dit geval geen sprake. 



Als de gemeenteraad aangeeft obs De Kooi niet in stand te willen houden, gaat stichting Baasis de 
fusie verder voorbereiden. Er moet dan een fusie-effectrapportage opgesteld  worden, samen met de 
beide medezeggenschapsraden. Hierin wordt onder andere opgenomen wat de personele 
consequenties van de fusie zijn. Deze fusie-effectrapportage wordt aan het college van burgemeester 
en wethouders ter advisering voorgelegd. Een blanco exemplaar van de fusie-effectrapportage is als 
bijlage toegevoegd.  
 
Deze fusie is niet onderhavig aan de 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.  
 
Omdat de te fuseren scholen beide in de gemeente Tynaarlo zijn gehuisvest, hoeft de gemeente 
Haren geen advies te geven. Alleen de gemeente waarin de scholen zijn gehuisvest krijgt de 
gelegenheid om zelf als bevoegd gezag te gaan fungeren, in dit geval van obs De Kooi.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 10 mei 2005 heeft de raad besloten dat er in Eelde-Paterswolde ruimte is voor 3 basisscholen. 
Destijds werd gekoerst op een fusie tussen obs De Kooi en obs Eelde. Deze voorgenomen fusie werd 
door de tijd ingehaald. Obs De Kooi en obs De Ekkel bleken in elkaars voedingsgebied te liggen, 
waardoor nieuwe instroom van leerlingen bij obs De Kooi uitbleef. Vandaar dat het voornemen nu is 
om obs De Kooi en obs De Ekkel te laten fuseren. Dit voornemen sluit aan bij het herijkte IAB-beleid 
waarover de raad in 2012 een besluit heeft genomen. In het door de raad op 6 november 2012 
vastgestelde herijkte IAB is opgenomen dat de MFA Spierveen onderdak zal bieden aan obs De Ekkel 
en obs De Kooi als fusieschool. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De betrokkenen worden door stichting Baasis geïnformeerd. Als gemeente hebben wij hier geen taak 
in. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Stichting Baasis wil de fusie per 1 augustus 2015 effectueren. In het geval dat de raad aangeeft geen 
bezwaar te hebben tegen de voorgestelde fusie en dus niet als bevoegd gezag van obs De Kooi 
wenst te gaan fungeren, zal, zoals gezegd, stichting Baasis 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.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
N.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

 
                           


