
De COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 26 oktober 2021   inzake 
Besturenfusie Stichting "Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht" (OPOD) en Stichting Katholiek 
Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) en statutenwijziging;

gelet op artikel 64b-2 van de Wet op het primair onderwijs;

b e s l u i t :

Commissie besluit het raadsvoorstel ter bespreking te agenderen in de gemeenteraad van 9 
november, waarbij de politieke bespreking zich beperkt tot de strekking van de moties die worden 
ingediend. VSP heeft een drietal moties aangekondigd in de commissievergadering. Op verzoek van 
de commissie worden deze moties van inhoudelijk van ambtelijk advies voorzien, in het bijzonder 
gericht op de bevoegdheden van de gemeenteraad. Spreektijd van 2 minuten wordt gehanteerd. 

Bestuurder a.i. van OPOD licht de motivatie om te komen tot deze bestuurlijke fusie ter 
vergadering toe: het vergroot de slagkracht van de werkgever voor voldoende, bekwaam en 
geschoold personeel. Daarnaast biedt het de kans voor verbetering van samenwerking van scholen 
in de wijken komende jaren, zoals beoogd in de Onderwijsvisie en Agenda Dordrecht 2030 (7 van 
de 11 scholen vallen onder nieuwe samenwerkingsstichting). Tot slot wordt aangegeven dat de 
fusie de kans biedt om de zorgplicht die scholen hebben in het kader van Passend Onderwijs in de 
stad vol kleinere schoolbesturen beter vorm te geven. Commissie vraagt door naar de aanleiding 
om te komen tot een fusie, de waarborging voor nieuwe personeelsleden dat zij ook 
gewetensbezwaar kunnen maken en de genoemde samenhang met de thuiszittersproblematiek. 

Wethouder Heijkoop stelt voor een themabijeenkomst te beleggen over de aanpak van 
thuiszittersproblematiek en dan naast de schoolbesturen ook de Stichting Jeugdteams uit te 
nodigen om door te praten over wat helpt en wat niet. Dat voorstel wordt omarmd door de 
commissie en de commissiegriffier onderneemt hier actie op. 

Wethouder Heijkoop zegt toe de technische vraag over het verschil in bijdragen voor leerlingen 
tussen OPOD en SKOBA, zoals opgemerkt door VSP, schriftelijk te beantwoorden. 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 26 oktober 2021.
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