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Onderwerp:
Goedkeuren statuten Stichting Meerkring Openbaar Onderwijs

Aan de gemeenteraad,
Voorstel tot besluit
1. De gewijzigde statuten van Stichting Meerkring vast te stellen. Gemeente Soest wordt hiermee
deelnemer van Stichting Meerkring.
Inleiding
Op basis van artikel 23 lid 4 van onze Grondwet heeft de gemeente bevoegdheden waar het gaat om openbaar
onderwijs. Deze bevoegdheden gelden enkel voor het openbaar onderwijs (dus niet voor het bijzonder
onderwijs, zijnde christelijk, katholiek etc.). Stichting Eemvallei Educatief is het schoolbestuur voor de
openbare basisscholen in onze gemeente (Startbaan, PWA Soest, de Buut en de Egelantier).
Sinds 2016 is er echter nog een stichting voor Openbaar onderwijs actief in onze gemeente: Stichting
Meerkring. Deze stichting bestuurt de Kolibrie, een school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 8 tot 12
jaar, die voorheen bestuurd werd door s’ Heeren Loo onderwijs. Eigenlijk hadden de statuten al in 2016
aangepast moeten worden. Artikel 51 van de Wet op de Expertisecentra (de wet voor het speciaal onderwijs)
schrijft voor dat gemeenten van vestiging (dus waar 1 of meer locaties van het schoolbestuur zijn) toezicht
dienen te houden op de school voor openbaar onderwijs.
Stichting Meerkring heeft ons daarom verzocht om hun gewijzigde statuten goed te keuren, waarin gemeente
Soest wordt opgenomen als belanghebbende gemeente. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de jaarrekening en
de begroting ter informatie toegezonden. In tegenstelling tot de werkwijze van Stichting Eemvallei Educatief
worden hier dus geen zienswijzen van de raad gevraagd.
Soest had de financiële verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de Kolibrie al, door in 2016 in te
stemmen met de vestiging van de Kolibrie in Soest. Hiermee heeft zij ook expliciet de huisvestingsverantwoordelijkheid op zich genomen. In mei 2019 heeft de raad ingestemd met het krediet voor de
uitbreiding van de Kolibrie per schooljaar 2019-2020.
Beoogd resultaat
De wettelijke bevoegdheden die de gemeente Soest heeft m.b.t. de Kolibrie ook vast te leggen in de statuten
van stichting Meerkring. Hiermee wordt gemeente Soest officieel erkend als belanghebbende gemeente bij de
Stichting.
Argumenten
1. Artikel 51 van de Wet op de Expertisecentra (WEC) schrijft gemeentelijk toezicht voor
Op basis van de WEC dient een gemeenteraad toezicht uit te oefenen op openbare schoolbesturen, om
er zeker van te zijn dat instandhouding van de openbare school voor speciaal onderwijs (in ons geval
de Kolibrie) gewaarborgd blijft. Door opname van gemeente Soest in de statuten van Stichting
Meerkring kunnen wij aan deze plicht voldoen. Het toezicht bestaat uit de volgende bevoegdheden:
Instemmen of afkeuren van een wijziging van de statuten (artikel 51 WEC lid 7)
Kennis nemen van de jaarstukken (evt. met zienswijze) (artikel 51 WEC lid 8)
Kennis nemen van de begroting (artikel 51 WEC lid 10)
Goedkeuren/afkeuren van het ontbinden van de Stichting (artikel 51 WEC lid 6)

-22. Bevoegdheid reikt tot de gemeentegrens
De Kolibrie is de enige school van Stichting Meerkring die zich niet op het grondgebied van de
gemeente Amersfoort bevindt. Het overgrote deel van de scholen van Stichting Meerkring (20 van de
21 scholen) bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Amersfoort. Hier is Amersfoort
verantwoordelijk voor de instandhouding. De verantwoordelijkheid van de gemeente Soest beperkt zich
dus tot de Kolibrie.
Kanttekeningen/risicobeheersing
De wet geeft gemeenteraden de expliciete mogelijkheid om een openbare school zelf in stand te houden als
het college van bestuur besluit om een school te sluiten. Deze bevoegdheid geldt in het geval van de Kolibrie
niet. Dit heeft te maken met de status van de Kolibrie. Alle scholen in Nederland hebben een uniek eigen
nummer, het BRIN nummer. Hiermee staan zij geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. De Kolibrie is
geen school met een eigen BRIN nummer, maar een zogeheten nevenvestiging. Dat betekent dat het BRIN
nummer van de Kolibrie een ‘subnummer’ is van de Klimboom in Amersfoort.
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de gewijzigde statuten door de gemeenteraden van Soest en Amersfoort kunnen de
gewijzigde statuten door Stichting Meerkring gedeponeerd worden.
Het accounthouderschap van Stichting Meerkring zal, net als bij Stichting Eemvallei Educatief, worden
ondergebracht bij de beleidsadviseur Onderwijs van de afdeling Samenleving.
Voor de gemeenteraad betekent dit dat zij jaarlijks de begroting en de jaarstukken van Stichting Meerkring ter
informatie aangeboden krijgen.
Communicatie en participatie
De overige schoolbesturen in Soest zullen op de hoogte worden gebracht van dit besluit. Stichting Meerkring
was al vertegenwoordigd in het Kernconvent, het bestuurlijk overleg van het onderwijs waar de gemeente bij
aansluit.
Kosten, baten, dekking
Kosten
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.
Baten
Aan dit besluit zijn geen baten verbonden.
Referendabel ja/nee
nee
Kernboodschap
Stichting Meerkring is het openbare schoolbestuur van de school voor speciaal onderwijs Kolibrie in Soest. De
Wet op de Expertisecentra (voor het speciaal onderwijs) schrijft voor dat alle gemeenten waar scholen
gevestigd zijn, opgenomen dienen te worden als deelnemer in statuten van de stichting. Stichting Meerkring
heeft aan de gemeente Soest gevraagd om deelnemer te worden en de te wijzigen statuten goed te keuren.
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