
 

 

 

Convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs  

Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem en Stichting IJsselgraaf 

gebaseerd op de Wet Primair Onderwijs (WPO) en  

de statuten van Bestuurstichting IJsselgraaf SpelenderWijs 
 

 

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 bepaald, allen bij de 

gemeenteraden van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem liggen, voor zover deze 

bevoegdheden niet onder de bevoegdheid vallen van de Raad van Toezicht; 

- de voornoemde gemeenten nadere afspraken willen maken over de wijze van uitoefening 

van gemeentelijk toezicht en de afstemming hiervan; 

 

besluiten:  

- het Convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst, Doesburg, 

Doetinchem en meer in het bijzonder de bevoegdheden die de gemeenteraden statutair en 

wettelijk hebben in Stichting IJsselgraaf en Bestuurstichting IJsselgraaf SpelenderWijs vast te 

stellen en als volgt:  

 

Partijen hebben twee keer per jaar bestuurlijk overleg over de onderstaande onderwerpen indien aan 

de orde. Vanuit de gemeenten nemen de portefeuillehouders onderwijs (of een vertegenwoordiger) 

deel aan het overleg. De voorzitter van het College van Bestuur (en zo nodig de voorzitter van de Raad 

van Toezicht) van Bestuurstichting IJsselgraaf SpelenderWijs neemt mede namens Stichting 

IJsselgraaf deel aan het bestuurlijk overleg. Dit overleg wordt ambtelijk voorbereid. Van het 

bestuurlijk overleg maakt de ambtelijk secretaris een verslag dat ter kennisname wordt gestuurd aan 

de colleges van de gemeenten en aan het College van Bestuur van Bestuurstichting IJsselgraaf 

SpelenderWijs, mede ten behoeve van Stichting IJsselgraaf. De colleges informeren de raden.  

Conform de WPO, worden –indien aan de orde– in het gesprek de volgende onderwerpen 

besproken:  

1. de jaarrekening van Stichting IJsselgraaf;  

2. de (meerjaren)begroting van Stichting IJsselgraaf; 

3. het jaarverslag van het bestuur van Stichting IJsselgraaf; 

4. maatregelen die noodzakelijk worden geacht in geval van taakverwaarlozing of functioneren 

in strijd met de wet door de het bestuur van Stichting IJsselgraaf; 

5. voordracht voor benoeming van een lid van de Raad van Toezicht in Bestuurstichting 

Ijsselgraaf SpelenderWijs; 
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6. voorstel tot opheffing van een of meerdere scholen door Stichting Ijsselgraaf ; 

7. voorstel tot wijziging van de statuten van Stichting IJsselgraaf en/of Bestuurstichting 

IJsslgraaf SpelenderWijs ; 

8. voorstel tot ontslag van het bestuur van Stichting IJsselgraaf  

9. voorstel over de ontbinding van Stichting IJsselgraaf en / of Bestuurstichting IJsselgraaf 

SpelenderWijs  

10. voorstel tot fusie of splitsing van Stichting Ijsselgraaf en / of Bestuurstichting Ijsselgraaf 

SpelenderWijs  

11. voorstel tot wijziging van dit convenant 

 

Los van deze onderwerpen informeren partijen elkaar over zaken die primair betrekking hebben op 

het waarborgen van het karakter van het openbaar onderwijs en het in stand houden van voldoende 

openbaar onderwijs in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst,  

 

d.d.  

 

 

griffier, voorzitter 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doesburg,  

 

d.d.  

 

 

griffier, voorzitter 

 

 

 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doetinchem,  

 

d.d.  

 

 

griffier, voorzitter 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Bestuurstichting IJsselgraaf SpelenderWijs  en Stichting 

IJsselgraaf 

 

d.d.  
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voorzitter 
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