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In augustus 2012 hebben de besturen van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) en de Stichting 
Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) het intentiebesluit genomen om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid en de gevolgen van bestuurlijke samenwerking, gericht op de vorming van één rechtspersoon 
(bestuurlijke fusie). Met behulp van dit onderzoek zijn twee aspecten gelijktijdig in beeld gebracht, te weten de 
meerwaarde van de bestuurlijke schaalvergroting en de gevolgen van een eventuele besturenfusie.  
 
Beide schoolbesturen hebben op basis van het verrichte onderzoek vastgesteld dat bestuurlijke schaalvergroting 
meerwaarde heeft. Hierop is op 31 januari 2013 door het bestuur SKBG en het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht BOOG het intentioneel besluit tot een bestuurlijke fusie genomen. Beoogd moment van fusie is 1 
augustus 2014. Dit besluit is voorgelegd aan de gezamenlijke medezeggenschapsraden (GMR'en) van de 
betrokken basisscholen. Beide GMR'en hebben onlangs de wettelijk vereiste instemming gegeven.  
 
De betrokken schoolbesturen hebben eind oktober jl. de portefeuillehouder onderwijs geïnformeerd over de 
stand van zaken. Gelijktijdig is het onderzoeksrapport aangeboden, alsmede een exemplaar van de fusie-
effectrapportage en de conceptstatuten van de nieuwe stichting. Tevens is een aan ons college gerichte brief 
overhandigd, waarin het gemeentebestuur wordt verzocht medewerking aan het fusietraject te verlenen. 
 
In het kader van het fusietraject dient een aantal belangrijke besluiten te worden genomen. Door de 
schoolbesturen SKBG en BOOG dient op basis van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bij het ministerie van 
OCW een verzoek te worden ingediend tot omzetting van de identiteit (van openbaar onderwijs naar algemeen 
bijzonder/-toegankelijk onderwijs). De gemeenteraad dient in te stemmen met statutenwijziging en dient tot 
opheffing van de twee openbare scholen te besluiten. Daarnaast dient ons college advies over de fusie uit te 
brengen ten behoeve van de door schoolbesturen aan het ministerie van OCW in te zenden fusie-
effectrapportage.  
 
Het spreekt voor zich dat het besluitvormingstraject een gedegen en nauwkeurige voorbereiding behoeft. 
Hiertoe wordt extern juridisch advies ingewonnen. Daarnaast is het van belang dat acties van schoolbesturen 
en gemeente op elkaar worden afgestemd. Hierover zijn afspraken met de besturen SKBG en BOOG gemaakt. 
Beoogd wordt uw raad in de vergadering van 11 maart 2014 standpunt in te laten nemen over het ingekomen 
fusieverzoek.  
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