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1. Opening 
Voorzitter Van der Meijs opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Agenda  
Agendapunt 5, ontslag T. Huting, wordt naar voren gehaald. 
 
3. Vaststelling verslag vergadering Gr IJsselgraaf van 25 juni 2014 
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ontslag T. Huting Begroting 2015 Stichting IJsselgraaf 
Smits deelt mee dat Huting een vaststellingsovereenkomst heeft getekend. Op de vraag van 
Engels hoe het bereiken van de overeenkomst kenbaar gemaakt wordt, zegt Smits dat het 
bestuur van IJsselgraaf vanavond (2/2) onder andere hierover vergaderd. Als toezichthouder 
ontvangt de Gr in ieder geval nadere informatie. Wat betreft bijvoorbeeld de media kan een 
persbericht opgesteld worden. Ook kan besloten worden geen mededelingen te doen, 
anders dan aan de Gr. Van der Meijs merkt op dat het belangrijk is kenbaar te maken dat in 
goed overleg Huting en Stichting IJsselgraaf er zijn uitgekomen.   
 
5. Begroting 2015 Stichting IJsselgraaf 
Bollen vraagt om een toelichting op het stijgen van de personeelslasten. Smits verklaart de 
stijging door toename van het aantal leerlingen en de inzet daarvoor van flexmedewerkers. 
Op de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen. Het is aan IJsselgraaf om op deze wijze 
de stichting te besturen. Hij verwacht dat de wachtgelden in de toekomst op raken. Een 
oplossing om toch flexibel personeel in te kunnen zetten zonder dat een dienstverband wordt 
aangegaan, is het extern onderbrengen van personeel. Bijvoorbeeld bij een organisatie als 
PON. Samen met Gelderveste loopt een onderzoek of dit een oplossing is. Op deze wijze is 
er zekerheid voor het personeel met een dienstverband bij het detacheringsbureau. Voor 
beide besturen is een vorm van inhuur goedkoper, omdat zij de arbeidslasten dan niet meer 
draagt. Het is een soort uitzendbureau constructie. 
 
Verder merkt Bollen op dat de begroting 2014 van Stichting IJsselgraaf met een positief 
saldo van € 50.000,00 begon en dat de begroting 2015 met een negatief saldo begint  
van € 190.000,00.  



Volgens Smits is de planning en control van de afzonderlijke scholen bij het onderhoud een 
belangrijke oorzaak. In het schooljaar 2014 /2015 werkten niet alle schoolbesturen met een 
jaar- en meerjarenplanning voor het onderhoud. Ieder voor zich maakten de scholen hun 
uitgaven kenbaar aan individuele medewerkers van Stichting IJsselgraaf. Zo zijn de scholen 
contracten aangegaan zonder dat deze in hun begroting zijn gedekt. Deze betalingen komen 
ten lasten van de algemene reserves. Smits merkt op de discipline bij de schoolbesturen 
terug te willen brengen. Hij heeft hiervoor een startnotitie opgesteld voor de schoolbesturen.  
 
Op bladzijde 14 staat een hoog bedrag aan frictiekosten. Bollen wil weten ten laste van 
welke post op de begroting die geboekt worden. Smits zoekt dit uit en komt daarop terug. 
 
Van der Meijs vraagt naar het gebouwenonderhoud door IJsselgraaf. Smits wijst op het 
meerjarenonderhoudsplan dat een gedegen onderbouwing bevat voor onderhoud. Hij merkt 
op dat de begroting 2015 en de meerjarenbegroting weinig strategie bevatten. In de 
volgende begrotingen wordt dat er in gebracht. 
 
Engels vraagt aandacht voor de afname van de bevolkingsaantallen in Bronckhorst. Hier 
moet tijdig op geanticipeerd worden. Van der Meijs bevestigt dat in Doetinchem de 
bevolkingsaantallen ook afnemen. Smits zegt dat Stichting IJsselgraaf dit deelt. Op hun 
initiatief starten gemeenten en IJsselgraaf een overleg om samen na te gaan hoe hiermee 
om te gaan. 
 
6. Meerjarenbegroting  
Iedereen stelt vast dat de meerjarenbegroting 2 jaar verder kijkt dan de begroting 2015. Er 
staan niet veel punten in die anders zijn dan in de begroting van 2015. Smits wijst op de 
cijfers in de meerjarenbegroting die op orde zijn. Van der Meijs vraagt aandacht voor het 
teruggevallen van de begrotingsdiscipline. Daar is het in het verleden fout gegaan. De 
scholen maakten afzonderlijk kosten en keken niet of die een bijdrage leverden aan het 
besturen van de school. 
 
7. Raad van Toezichtmodel 
Engels ligt toe dat Bronckhorst de ondertekening van de gewijzigde regeling GR ten behoeve 
van de invoering van het Raad van toezichtmodel heeft aangehouden vanwege de situatie 
rond Huting. De vaststellingsovereenkomst is voldoende reden voor Bronckhorst om als 
laatste ook de gewijzigde regeling Gr te ondertekenen.  
Smits zegt dat er nu bestuurlijk een overgangsfase is ontstaan. In deze fase gaat Stichting 
IJsselgraaf op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hij laat weten dat van de huidige vijf 
bestuursleden, twee leden in ieder geval vertrekken. Er volgt geen automatische 
herbenoeming zodat ook de eventuele drie overblijvende bestuursleden solliciteren naar de 
functie van bestuurder. De voorkeur gaat uit naar een nieuw bestuur waarin 2 of 3 
voormalige bestuursleden zitten. De portefeuillehouders erkennen de overgangsfase, maar 
benadrukken dat deze niet langer mag duren dan noodzakelijk is ten behoeve van een 
transparante, voorgeschreven procedure. 
Smits zegt dat de Medenzeggenschapsraad positief is over het invoeren. Voor een reactie 
wordt aan de directeuren van de scholen het invoeren van het model ook voorgelegd.  
Uiteindelijk worden de vijf gekozen bestuursleden aan de gemeenteraden voorgedragen om 
in te stemmen met hun benoeming. 
 
8. Fusie 
De fusie met Archipel is volgens Smits niet zo zeker meer. Archipel geeft tot 1 mei 2015 
Stichting IJsselgraaf de tijd een uitspraak te doen over het doorzetten van de besprekingen. 
IJsselgraaf wil niet gebonden zijn aan een termijn en het laten afhangen van een nader 
moment dat uitwijst of een fusie zinvol is. Een fusie ziet zij als een strategische handeling. 
Adviesbureau Berenschot heeft voor IJsselgraaf een strategisch profiel laten opstellen dat 
uitgaat van partners die elkaars zwakke kanten aanvullen. Informeel heeft Smits vernomen 



dat de directeuren van Archipel de fusiebesprekingen niet opnieuw met andere of nieuwe 
uitgangspunten willen starten. Een bijeenkomst tussen beide besturen waarin dit wordt 
uitgesproken moet nog plaatsvinden.  
 
Van der Meijs zegt dat een heroverweging van de fusie tijdig aan de gemeenteraden 
kenbaar gemaakt moet worden. Zij vraagt IJsselgraaf om met een verklaring te komen 
waarmee de colleges de gemeenteraden kunnen informeren over de fusie. Zij stelt voor dat 
de colleges gezamenlijk de mededeling doen aan hun gemeenteraden.  
In het verlengde hiervan vraagt Van der Meijs of de GR in de toekomst wel de vorm van 
toezicht op IJsselgraaf moet blijven. Gaat de fusie toch door dan zou de GR mogelijk 
verdwijnen.  
 
Engels stelt voor dat de Colleges en IJsselgraaf een gezamenlijke toekomstvisie op het 
openbaar onderwijs in de gemeenten ontwikkelen. Smits zegt dat hij het voorstel bij het 
bestuur neerlegt die dan met een afvaardiging namens IJsselgraaf kan komen. 
 
P. van Eykel 


