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Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Raad van
Toezicht voor PPO de Link
Liquidatieplan als bedoeld in artikel 21 van de GR Raad van Toezicht PPO de Link:
Artikel 21 Opheffing en liquidatie.
1.
De regeling wordt opgeheven indien de Stichting ophoudt te bestaan dan wel indien de Stichting
nog slechts in één gemeente openbare scholen in stand houdt.
2.
De regeling kan worden opgeheven indien alle raden hiermee instemmen.
3.
Indien de regeling wordt opgeheven, besluit het gemeenschappelijk orgaan tot liquidatie en stelt
hiervoor de nodige regels. Hierbij kan het gemeenschappelijk orgaan van de bepalingen van
deze regeling afwijken.
4.
Het gemeenschappelijk orgaan stelt het liquidatieplan vast, de raden gehoord. Het plan
behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten.
5.
Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de raden tot deelneming in de financiële
gevolgen van de opheffing en in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

Aanleiding
Stichting PPO de Link (hierna: de Stichting) verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeenten
Rhenen, Wageningen en Renkum. Artikel 48 van de Wet Primair Onderwijs beschrijft de taken en
bevoegdheden van gemeenteraden ten behoeve van het openbaar onderwijs. Voor de
gecoördineerde uitoefening van deze bevoegdheden door de drie gemeenten is in 2005 een
Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht voor PPO de Link (hierna te noemen: de GR)
getroffen. De Stichting heeft aangegeven naar een ander bestuursmodel over te willen gaan.
Daarvoor moeten de statuten van de Stichting gewijzigd worden.
De statutenwijziging dwingt tot een wijziging in de GR. Ook hebben de Stichting en de drie
deelnemende gemeenten de wens om een andere –lichtere- vorm van samenwerking met elkaar
aan te gaan. Hiervoor is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs
opgesteld en moet de huidige GR opgeheven worden. In dit liquidatieplan zijn de regels en
gevolgen vastgelegd van het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling PPO de Link.
Onderdelen van het liquidatieplan
In dit liquidatieplan zijn opgenomen:
Definitieve beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling PPO de Link
Financiële verplichtingen na opheffing van de GR PPO de Link;
Borging voortgang wettelijke taken gemeenteraden;
Stappenplan besluitvorming opheffingsbesluit.
Definitieve beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht voor PPO de Link
Met ingang van 1 maart 2020 worden de statuten van PPO de Link gewijzigd. Per die datum zal de
nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs in gaan. De huidige GR PPO de
Link zal daarom beëindigd worden op 29 februari 2020.
Financiële en personele verplichtingen
Aan de GR waren geen financiële en personele verplichtingen verbonden. Beëindiging van de GR
heeft daarom geen financiële en personele gevolgen.

Borging voortgang wettelijke taken gemeenteraden

Alle bevoegdheden van de gemeenteraden op basis van de Wet primair onderwijs, die
overgedragen waren aan de GR Raad van Toezicht voor PPO de Link, gaan terug naar de
gemeenteraden. Er komt een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs
die ingaat op 1 maart 2020. Deze GR, een zogenaamde regeling zonder meer, wordt getroffen door
het college en heeft als taak om besluiten voor te bereiden betreffende de wettelijke taken van de
gemeenteraden.
Stappenplan besluitvorming beëindigingsbesluit
December 2019
Februari 2020

Februari 2020
Maart 2020

Voorstel van de colleges aan de raden om de regeling op te heffen.
De gemeenteraden besluiten tot opheffing en verlenen toestemming
voor het treffen van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling
Openbaar Primair Onderwijs. Gemeenteraden gaan akkoord met het
concept liquidatieplan.
het Gemeenschappelijk Orgaan stelt het definitieve liquidatieplan
vast.
Gemeente van vestiging (Wageningen) publiceert het besluit tot
opheffing in de Staatscourant en zendt het Besluit tot opheffing toe
aan Gedeputeerde Staten Gelderland en cc aan GS Utrecht.

Aldus vastgesteld door de leden van het Gemeenschappelijk Orgaan in de vergadering van het Algemeen
Bestuur op .. februari 2020,

Vertegenwoordiger gemeente Renkum,
………,wethouder
Vertegenwoordiger gemeente Rhenen,
……., wethouder
Vertegenwoordiger gemeente Wageningen:

Mevrouw L.D de Brito, wethouder

