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Vragen van het lid Pechtold (D66)
aan de staatssecretarissen van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
over het openbare onderwijs in
Limburg. (Ingezonden 19 maart 2008)

1
Is het u bekend dat drie openbare
scholen in de gemeente Landgraaf
vallen onder het bevoegd gezag van
de stichting MOVARE gevestigd in
Rolduc/Kerkrade, waarvan de statuten
niet voldoen aan het wettelijk vereiste
voor een samenwerkingsbestuur
conform artikel 17 Wpo lid 5 aanhef
en onder h: «De statuten voorzien in
ieder geval in een regeling omtrent
de bevoegdheid de stichting te
ontbinden, met dien verstande dat in
de regeling een overheersende
invloed van de overheid in het
bestuur is verzekerd voor zover het
openbaar onderwijs betreft»?

2
Is het u bekend dat het bestuur van
de stichting MOVARE wordt gevormd
door een College van Bestuur dat
volledig als bevoegd gezag
functioneert, waarbij de leden op
basis van een arbeidsovereenkomst
in dienst zijn van de Stichting? Acht u
deze constructie niet in strijd met de
huidige wettelijke systematiek waarin
een college van bestuur in het primair
en voortgezet onderwijs niet in de
plaats kan treden van het bevoegd
gezag (het bestuur van de
rechtspersoon), zoals toenmalig
minister Van der Hoeven nog eens

bevestigde bij de behandeling van de
Onderwijsbegroting 20071 en thans
ook nog niet is toegestaan binnen de
WEB, ondanks dat binnen deze
wettelijke regeling al is toegestaan
dat het bevoegd gezag taken en
bevoegdheden aan een college van
bestuur kan overdragen?2

3
Hoe oordeelt u over het voornemen
van stichting MOVARE om per
1 januari 2008 het openbaar
onderwijs in de gemeenten Heerlen,
Kerkrade, Brunssum Onderbanken en
Vaals over te nemen zonder de
statuten aan te passen aan
bovengenoemd wettelijk vereiste?

4
Is het u bekend dat in de gemeente
Horst aan de Maas (L) een
rooms-katholieke school wordt
omgezet in een openbare school, die
toch blijft ressorteren onder een
katholieke stichting zonder dat
vaststaat dat aan het wettelijk
vereiste inzake openbaar onderwijs
terzake door die stichting voldaan zal
worden?

5
Is het u bekend dat de gemeente
Horst geweigerd heeft om aan het
verzoek te voldoen om een openbare
school op te doen richten door een
stichting voor openbaar onderwijs en
dat deze stichting door de huidige
wetgeving niet in staat is een
dergelijk initiatief te nemen?

6
Bent u bereid er op toe te zien dat ook
in de provincie Limburg de
gemeentelijke overheid de belangen
van het openbaar onderwijs ten volle,
in de geest van de ouders die dat
onderwijs verlangen, behartigt en
niet benadeelt ten gunste van het
bijzonder onderwijs?

1 Handelingen II, 12 oktober 2006, p. 12-731.
2 zie Kamerstukken II 2005–2006, 30 599, nr. 3,
p. 3 en 8.
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