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Voorstel:
De begroting 2008 van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
Gelijktijdig met de verzelfstandiging per 1 augustus 1998 van het Zwolse openbare onderwijs trad de 
“Verordening openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en Regio” in werking en werd de 
Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (O.O.Z.R.) ingesteld ten behoeve van de 
oprichting, de instandhouding en het behartigen van de belangen van, inclusief het geven van onderwijs 
aan, de onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon vallende openbare scholen. 
De in 1998 vastgestelde verordening is per 1 januari 2005 aangepast aan de nieuwe bestuurlijke situatie 
waarin tevens Dalfsen, Hattem en Ommen zijn opgenomen. 
 
Bij brief van 11 januari 2008, onder kenmerk OOZ/13.2/08018 biedt de Openbare Rechtspersoon O.O.Z.R. 
de gemeentebesturen van Zwolle, Dalfsen, Hattem en Ommen de begroting 2008 ter goedkeuring aan. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
 
Ondanks de verzelfstandiging behouden de vier gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid voor het 
aanbieden van openbaar onderwijs in hun respectievelijke gemeenten. Hiertoe zijn in de verordening twee 
bepalingen opgenomen, te weten de jaarlijkse goedkeuring door de gemeenteraad van zowel de begroting 
(artikel 16) als de jaarrekening (artikel 17) van de openbare rechtspersoon. Voor de coördinatie en 
onderlinge afstemming tussen de vier gemeenteraden is in artikel 15 van de verordening geregeld, dat een 
“Platform gemeentelijk toezicht wordt opgericht, bestaande uit de portefeuillehouders “onderwijs” van de 
participerende gemeenten. Dit platform coördineert de wettelijke taken en bevoegdheden die aan de 
gemeenteraden blijven voorbehouden. 
 
Bij brief van 11 januari 2008, onder kenmerk OOZ/13.2/08018 biedt de Openbare Rechtspersoon O.O.Z.R. 
de gemeentebesturen van Zwolle, Dalfsen, Hattem en Ommen de begroting 2008 ter goedkeuring aan. 
 



 
 
 

  
 
   

 

Alternatieven:
Het opstellen van een begroting is voorbehouden aan de openbare rechtspersoon. De betrokken 
gemeenteraden dienen deze goed te keuren. Het alternatief is dat goedkeuring wordt onthouden en de 
begroting wordt teruggezonden naar O.O.Z.R. 
 
Financieel kader:
Met overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs aan de Openbare 
Rechtspersoon O.O.Z.R. is het openbaar onderwijs ook vermogensrechtelijke op eigen benen komen te 
staan. Rijksmiddelen gaan rechtstreeks naar het schoolbestuur. 
 
In de geconsolideerde begroting wordt de begroting 2008 voor het openbaar onderwijs in Dalfsen 
afzonderlijk in beeld gebracht. In vergelijking met de begroting 2007 geeft de begroting 2008 een meer 
positief beeld. Hoewel het openbaar onderwijs integraal deel uit maakt van het geheel van O.O.Z.R. geeft 
de begroting alsmede het leerling-verloop een positief beeld voor de ontwikkeling van het openbaar 
onderwijs in Dalfsen.  
 
 
Communicatie: 
Na goedkeuring van de begroting wordt het bestuur van de O.O.Z.R. hierover geïnformeerd. 
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