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Reglement Gemeentelijk Toezicht op Openbaar Primair Onderwijs, geldend voor de gemeenten 
Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem en de stichting openbaar primair onderwijs IJsselgraaf 
 
De gemeenteraden van de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem, hierna te noemen ‘de 
Raden’ en de stichting IJsselgraaf: 
 
gelet op: 
- artikel 48 lid 6 sub e van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO); 
- de statuten van de Stichting IJsselgraaf; 
 
overwegende dat:  
-     artikel 48, lid 6 onder e WPO bepaalt dat, indien een openbare school door een stichting in stand         

wordt gehouden, de statuten moeten voorzien in een regeling omtrent de wijze waarop 
gemeenteraden toezicht op het bestuur van de stichting uitoefenen; 

- de Raden de Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf  hebben 
vastgesteld ten behoeve van de coördinatie van het toezicht op het door stichting IJsselgraaf te 
verzorgen primair openbaar onderwijs; 

- de Raden nadere afspraken willen maken over de wijze van uitoefening van toezicht en de 
afstemming ervan;  

- het bestuur van stichting IJsselgraaf nauw betrokken is geweest bij het opstellen van dit reglement 
en dit reglement mede heeft ondertekend,  

 
besluiten: 
het Reglement Toezicht Openbaar Onderwijs Stichting IJsselgraaf vast te stellen, bestaande uit de 
volgende voorwaarden: 
 
Artikel 1 Definities  
- IJsselgraaf-overleg:  overleg tussen de algemeen directeur/

 vertegenwoordiging van het stichtingsbestuur
 IJsselgraaf én drie leden van de GR 

- ambtelijke voorbereidingsgroep:  overleg tussen de ambtenaren onderwijs van de  
 gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem, 
 ter voorbereiding van het IJsselgraaf-overleg; 

- GR   Gemeenschappelijke regeling openbaar primair 
 onderwijs IJsselgraaf; 

- Stichting Stichting IJsselgraaf 
- Wet Wet primair onderwijs 
 
Artikel 2 IJsselgraaf-overleg 
1. Leden van het IJsselgraaf-overleg kunnen zich laten vertegenwoordigen. 
2. De voorzitter van het IJsselgraaf-overleg is de voorzitter van de GR.  
3. De voorzitter van de ambtelijke voorbereidingsgroep is de ambtelijk secretaris van de GR.  
 
Artikel 3 Taken en bevoegdheden IJsselgraaf-overleg  
1. Het IJsselgraaf-overleg bespreekt: 

a. voorstellen tot wijziging van de statuten van stichting; 
b. maatregelen die noodzakelijk te achten zijn in geval van taakverwaarlozing of 

functioneren in strijd met de wet door het bestuur van stichting; 
c. een standpunt over de opheffing van scholen; 
d. maatregelen als de begroting niet vóór 1 februari van het kalenderjaar goedgekeurd 

is;  
e. voorstellen over de ontbinding van de stichting;  
f. het jaarverslag van het bestuur; 
g. voorstellen tot wijziging van dit reglement. 

2. Het IJsselgraaf-overleg treedt verder in overleg over het gevoerde bestuur van de onder stichting 
IJsselgraaf vallende scholen en over de jaarrekening en de jaarlijkse- en meerjarenbegroting van 
Stichting. De GR besluit over het indienen van zienswijzen op de goedkeuring van de begroting, 
de instemming met de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting en op de (her)benoeming, 
schorsing en ontslag van bestuursleden.  
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3. Het stichtingsbestuur stelt eens per vier jaar een strategisch beleidsplan vast. Het vastgestelde 
strategische beleidsplan wordt vervolgens ter kennisneming toegezonden aan de GR. Het 
strategisch beleidsplan bevat de ambities die betrekking hebben op de wezenskenmerken van het 
openbaar onderwijs.  

4. Partijen stellen alle informatie (bij voorkeur schriftelijk), die voor het uitoefenen van het toezicht 
noodzakelijk worden geacht, beschikbaar. 

5. Meerjarenbegrotingen worden door de stichting aan het IJsselgraaf-overleg toegestuurd. 
6. De ambtelijke voorbereidingsgroep bereidt gezamenlijk het IJsselgraaf-overleg voor. Vragen over 

de begroting en jaarrekening worden schriftelijk gesteld. De stichting antwoordt schriftelijk. Dit leidt 
tot een notitie voor het IJsselgraaf-overleg.  

 
Artikel 4 Vergaderfrequentie 
1. In juni en in december van elk kalenderjaar vindt eerst overleg binnen de ambtelijke 

voorbereidingsgroep en vervolgens het IJsselgraaf-overleg plaats . 
2. Tijdens het IJsselgraaf-overleg in juni wordt de stichting vertegenwoordigd door de algemeen 

directeur. Tijdens het IJsselgraaf-overleg in december wordt de stichting vertegenwoordigd door 
de algemeen directeur én een vertegenwoordiging van het stichtingsbestuur.  

3. Het IJsselgraaf-overleg vergadert tevens indien een van de leden hiertoe schriftelijk en met 
opgaaf van redenen aan de voorzitter zijn wens kenbaar maakt. Dit overleg vindt plaats binnen 
twee weken nadat de voorzitter het verzoek heeft ontvangen. 

 
Artikel 5 Oproeping 
1. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van het IJsselgraaf-overleg. 
2. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot het overleg op. 
3. De oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 5 werkdagen voor 

het houden van het overleg aan de leden toegezonden. 
Zij vermelden de zaken waarvoor het overleg is belegd.  

4. De op de agenda betrekking hebbende stukken worden samen met de oproepingen verzonden 
aan de leden. 

5. Overigens komt de ambtelijke voorbereidingsgroep bij elkaar, voor zover de uitoefening van het 
toezicht op de stichting dat noodzakelijk maakt. 

6. Elk lid van het IJsselgraaf-overleg of van de ambtelijke voorbereidingsgroep kan tijdens het 
overleg voorstellen een naar zijn oordeel spoedeisend onderwerp aan de agenda toe te voegen;  

7. Het overleg beslist, of en zo ja, in hoeverre aan een voorstel als hiervoor bedoeld, gevolg wordt 
gegeven.  

 
Artikel 6 Quorum 
1. Het IJsselgraaf-overleg vindt geen doorgang indien niet alle leden aanwezig zijn. 
2. In geval het bepaalde in het vorige lid, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuw overleg. 
3. Indien een nieuw overleg is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezigen over de 

onderwerpen die voor de eerste overleg aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat 
aanwezig is. 

 
Artikel 7 Verslaglegging 
1. Van het IJsselgraaf-overleg wordt een verslag gemaakt dat ter kennisneming aan de colleges van 

de gemeenten wordt gestuurd. De colleges informeren de raden.  
 
Artikel 8 Openbaarheid van het overleg 
1. Het IJsselgraaf-overleg is openbaar. 
2. De deuren worden gesloten wanneer een van de leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig 

acht. Het algemeen bestuur besluit vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde 
aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

3. In een besloten overleg kan niet worden beraadslaagd of besloten over de vaststelling en wijziging 
van de begroting en de vaststelling van de rekening van het gemeenschappelijk orgaan. 

 
Artikel 9 Geheimhouding van stukken 
1. Het IJsselgraaf-overleg kan omtrent het in een besloten overleg behandelde en omtrent de inhoud 

van de stukken die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. De 
geheimhouding wordt door hen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht 
genomen, totdat het IJsselgraaf-overleg haar opheft. 
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2. De verplichting tot geheimhouding als bedoeld in het vorige lid vervalt indien de oplegging niet 
door het IJsselgraaf-overleg in zijn eerstvolgende overleg, waarin blijkens de presentielijst meer 
dan de helft van de leden aanwezig is, wordt bekrachtigd. 

 
Artikel 10 Duur van de regeling 
1. Dit reglement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.  
2. Dit reglement verliest zijn rechtskracht: 

a. door ontbinding van stichting IJsselgraaf of de GR,  
b. indien enig wettelijk voorschrift gemeentelijke toezicht niet langer mogelijk maakt. 

 
Artikel 11 Slotbepaling 
In alle zaken het reglement betreffend waarin de regeling niet voorziet, treden partijen in overleg. 
 
Artikel 12 In werking treding  
1. Het reglement treedt in werking de dag na bekendmaking van het besluit van die raad die als 

laatste heeft besloten over dit reglement.  
2. Eerder vastgestelde reglementen betreffende het toezicht op de stichting komen na in werking 

treding van dit reglement te vervallen.  
3. De besluiten tot wijziging of opheffing van dit reglement, de besluiten tot toetreding of uittreding 

treden in werking met ingang van de eerste dag, volgend na bekendmaking van de wijziging van 
deze regeling. 

4. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement gemeentelijk toezicht op het openbaar 
onderwijs van Stichting IJsselgraaf”.   

   
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst,   
 
d.d.  22 september 2011, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
G.J. Mugge    H.A.J. Aalderink 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doesburg,  
 
d.d.  20 december 2012 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
W. Stoppels    drs. C.J.G. Luesink 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doetinchem,    
 
d.d.  15 september 2011 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
A.C. van der Haar   H.J. Kaiser 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur IJsselgraaf,    
 
d.d.                                2011 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 
 
 
G. Vennegoor    G.J. Bannink 


