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1. Opening 
Op 25 september 2013 is er voor de gemeenteraden van de gemeente Bronckhorst, 
Doesburg en Doetinchem een presentatie gehouden over de invoering van het Raad van 
Toezicht model bij IJsselgraaf. 
 
2. Presentatie T. Huting (bijlage 1) 
De vraag vanuit IJsselgraaf is om het Raad van Toezicht model (verder in het verslag 
genoemd als RvT-model) toe te kennen. 
 
In de Wet ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’ staat dat in het primair onderwijs een scheiding 
moet zijn tussen uitvoerend bestuur en toezichthouders. Op dit moment is dit al zo bij 
IJsselgraaf, echter met het RvT-model wordt er een wijziging gedaan op de juridische 
kaders.  
Het RvT-model is al ingevoerd bij Achterhoek VO, Gelderveste, Pro8 en Archipel.  
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit vrijwilligers1. Verantwoordelijkheden en beslissingen 
liggen bij het bestuur, dit betekent een enorme verantwoordelijkheid voor het vrijwillige 
bestuur. Andere argumenten zijn te zien op dia 5. 
 
Door middel van een delegatieregeling is geprobeerd hetzelfde te regelen als een RvT-
model. Een delegatiereling is echter onvolwaardig. (dia 6) 
 
IJsselgraaf is een financieel gezonde organisatie. Het weerstandsvermogen is opnieuw 
opgebouwd (dia 7) en voldoende om risico’s te kunnen opvangen. Op dia 7 in de tabel 

                                                
1
 Deze vrijwilligers ontvangen een marktconforme vergoeding en zijn lid van de VTOI (Vereniging van toezichthouders in het 

onderwijs). Zij worden betaald naar het aantal leerlingen en kwaliteit. 



 

 

jaarrekening wordt gesproken over een rendement van 4%. Dit is echter niet juist, het juist 
percentage is 2,6. In de bijgaande presentatie is dit aangepast. 
 
Concreet verzoek aan de gemeenteraden: graag een besluit nemen dat er voor zorgt dat per 
1 maart 2014 IJsselgraaf wordt aangevoerd door het RvT-model. 
 
3. Presentatie wethouder J. Steffens (bijlage 2) 
Wethouder J. Steffens geeft een korte presentatie over de rol en de bevoegdheden van de 
GR IJsselgraaf.  
 
4. Presentatie G. Bannink 
G. Bannink vertelt kort over de start van het bestuur en de gang van zaken toen en op dit 
moment. G. Bannink geeft aan dat het RvT-model een slimmer construct is om de 
continuïteit te waarborgen. 
 
5. Vragen 
Er worden vragen gesteld, G. Bannink en T. Huting beantwoorden de vragen: 
 
Geeft de invoering van het RvT-model extra risico’s ? , meer op afstand, te belangrijke rol 
voor bestuurder/directeur 
 
IJsselgraaf geeft aan dat er voldoende borging is voor een goede verhouding tussen raad 
van toezicht en college van bestuur, namelijk: 

 Functionerings en beoordelingsgesprekken blijft vanuit RvT 

 Actief toezicht door RvT.... Accountant rapporteert aan RvT en bepaalt wie accountant is 

 RvT praat ook met schooldirecteuren 
 
RvT zoekt zelf actief informatie. 
 
Als het RvT-model wordt goedgekeurd, wie zullen dan de bestuursleden zijn? Zijn deze 
personen al aangesteld? 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen, de Raad van Toezicht zal straks uit 
dezelfde personen bestaan.  Een bestuurslid mag 2 periodes van 4 jaar zitten. De 2e periode 
van 4 jaar is onlangs ingegaan. Om te voorkomen dat het gehele bestuur over 4 jaar 
vervangen wordt door een geheel nieuw bestuur, is er een verloop afgesproken. Als 
voorzitter wordt je belast met +/- een halve dag per week aan werk, voor een bestuurslid is 
dit aanzienlijk minder. 
 
Als de Raad van Toezicht zal bestaan uit dezelfde personen als het bestuur op dit moment, 
wat verandert er dan? 
Het juridisch kader is nu niet juist, hier zal met het RvT-model verandering in komen. Zie ook 
dia 5 van de presentatie in bijlage 2. 
 
Wat zijn de competenties van het huidige bestuur, zijn zij op basis van hun competenties als 
bestuurslid aangesteld?  
Het bestuur bestaat uit personen die een breed maatschappelijk palet vertegenwoordigen. In 
de loop van de tijd zijn competenties toebedeeld.   
 
Waarom nu het RvT model invoeren terwijl er een fusie aankomt ? tot welke extra kosten 
leidt dit ? 
IJsselgraaf wil graag naar een volwaardige scheiding van toezicht en uitvoering. De kosten 
van het opstellen van de statuten door een notaris vallen mee. Of en wanneer de fusie 
doorgaat is nog onbekend; dit kan nog geruime tijd gaan duren. 
 



 

 

Er wordt gevraagd naar de fusie met Archipel. T. Huting vertelt hier kort over. Hierop volgen 
wat vragen. 
 
Men is nog bezig met een haalbaarheidsonderzoek, toch wordt er nu al gezegd dat een fusie 
meer slagkracht oplevert. Waarom is dit zo, wat zijn de voordelen van een fusie? 
Bij de fusie zal de kwaliteit van het onderwijs erop vooruit gaan (indirect gevolg van 
aansturing en schaalvoordelen), de kwetsbaarheid van de organisatie vermindert door de 
forsere bemensing per functie en het construct wordt steviger zonder dat zit de individuele 
scholen meer geld kost. 
 
T. Huting benadrukt dat er pas besloten wordt over de fusie als de uitkomsten van het 
haalbaarheidsonderzoek bekend zijn.  
Als er gekozen wordt voor een fusie, wordt er advies gevraagd aan de colleges van de 
gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Indien de colleges positief zijn, moet er 
een fusie effectrapportage gedaan worden, deze rapportage wordt vervolgens gekeurd door 
de Landelijke Fusietoets commissie. Deze commissie kijkt bijvoorbeeld naar de noodzaak, of 
het marktaandeel niet te groot wordt, of de organisatie niet te groot wordt etc. Na groen licht 
van de Landelijke Fusietoets commissie zal er toestemming worden gevraagd aan de 
gemeenteraden. Bij het doorzetten van de fusie zal het moment van de fusie op zijn vroegst 
gezegd 1 januari 2015 zijn. 
 
Wat gebeurt er met het RvT-model bij een eventuele fusie? 
Deze blijft bestaan zoals vastgesteld. 
 
6. Sluiting 
Het verzoek aan gemeenteraad om de statutenwijziging goed te keuren. Besluitvorming 
hierover bij voorkeur in januari of februari 2014. 
 
 
 


