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Verantwoordelijk team Nummer 

Samenleving 14* 

  

Kenmerk Raad d.d.  

54852 27 september 2017 

  

Paragraaf begroting Portefeuillehouder 

1D mr. J. (Jasper) Verstand 

  

Steller  

B.H.C.M. (Brigitte) van Veggel  

  

Datum Onderwerp 

26 juni 2017 Fusie scholen PPO de Link in Renkum 

 

 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met fusie tussen de scholen van PPO de Link in Renkum.  

 

Toelichting op beslispunten 
Op 1 augustus 2004 is de stichting Partners Primair Onderwijs de Link opgericht. Kortweg genoemd 

PPO de Link. In de stichting zijn de openbare scholen uit drie gemeenten ondergebracht, de 

gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. Al enige tijd zijn wij in gesprek over nieuwbouw voor 

de scholen van PPO de Link en SKOVV in de kern Renkum. Een voorwaarde voor de nieuwbouw is 

fusie van de scholen, conform de uitgangspunten vastgestelde IHP. PPO de Link legt aan de 

medezeggenschapsraden het voorgenomen besluit voor om de fusie daadwerkelijk per 1 augustus 

aanstaande te realiseren.  Het gaat om een fusie tussen de Dr. Jac. P. Thijsse school en de Albert 

Schweitzerschool in Renkum. 

 

Beoogd effect 

Met de fusie wordt een stevigere samenwerking beoogd. 

 

Kader 

IHP 2012 en addendum 2013 

 

Argumenten 
De fusie sluit aan op de uitgangspunten in het IHP 2012 en het addendum 2013 en is een 

voorwaarde voor de nieuwbouw.  Addendum 2013: “Het bestuur van PPO de Link en het bestuur 

van SKOVV hebben te maken met relatief veel (toekomstige) leegstand en deels gedateerde 

gebouwen. Om te komen tot efficiënte, toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor de 

betreffende scholen lijkt integrale nieuwbouw de meest geëigende optie. Daarbij is fusie van de 

scholen per denominatie een voorwaarde. Het betreft dan dus per denominatie één school, die 

centraal in het voedingsgebied gevestigd moet worden.” 

 

Kanttekeningen 

Indien u  besluit/wenst de scholen in stand te houden, worden deze niet opgeheven, maar wordt 

de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente.  
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Draagvlak 

De fusie sluit aan op de uitgangspunten in het IHP 2012 en addendum 2013  en is een voorwaarde 

voor de nieuwbouw. 

 

Aanpak/Uitvoering/ Communicatie 

Uw besluit wordt schriftelijke meegedeeld aan de stichting.  

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing op voorgestelde besluit  

 

Juridische consequenties 

Conform artikel 159 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs vraagt PPO de Link aan de 

Gemeenteraad de formele toestemming voor deze  fusie. De gemeenteraad kan besluiten tot 

vermindering van het aantal door de gemeente in stand gehouden openbare scholen en 

nevenvestigingen.  

 

WMO-aspecten/Gezondheid/Duurzaamheid/Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing 

 

Alternatieven  

Geen 

 


