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Convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem en 
de stichting IJsselgraaf 
 
overwegende dat:  
-     artikel 48, lid 6 onder e Wet primair onderwijs (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 bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals in de WPO bepaalt, allen bij de gemeenteraden 
van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem liggen; 

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

besluiten: 
- het Convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem en 

de stichting Ijsselgraaf vast te stellen, bestaande uit de volgende voorwaarden: 
 
 
Partijen hebben twee keer per jaar (in juni en december) bestuurlijk overleg over de jaarstukken van 
de stichting IJsselgraaf. Vanuit de gemeenten nemen de portefeuillehouders onderwijs (of door een 
vertegenwoordiger) deel aan het overleg. De stichting IJsselgraaf vaardigt het college van bestuur en 
zonodig de voorzitter van de raad van toezicht af. Dit overleg wordt ambtelijk voorbereid.  
 
Tijdens het overleg kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
1. de jaarrekening en de jaarlijkse- en meerjarenbegroting 
2. voorstellen tot wijziging van de statuten van stichting; 
3. maatregelen die noodzakelijk te achten zijn in geval van taakverwaarlozing of functioneren in strijd 

met de wet door het bestuur van stichting; 
4. een standpunt over de opheffing van scholen; 
5. maatregelen als de begroting niet vóór 1 februari van het kalenderjaar goedgekeurd is;  
6. voorstellen over de ontbinding van de stichting;  
7. het jaarverslag van het bestuur; 
8. voorstellen tot wijziging van dit convenant. 
 
Los van deze onderwerpen informeren partijen elkaar als zaken aan de orde zijn die de 
instandhouding van openbaar onderwijs in de gemeenten in het gedrang brengen.  
 
Van het bestuurlijk overleg maakt de ambtelijk secretaris een verslag dat ter kennisneming aan de 
colleges van de gemeenten wordt gestuurd. De colleges informeren de raden.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst,   
 
d.d.  2016, 
 
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 
 
M. van der Leur M. Besselink 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doesburg,  
 
d.d.  2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
J.B. Voorhof    L.W.C.M. van der Meijs 
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doetinchem,    
 
d.d.  2016, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
drs. B.P.M. Janssens   dr. J.M.E. Traag 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur IJsselgraaf,    
 
d.d.                                2016 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 
 
 

G. Vennegoor    G.J. Bannink 

 


