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(Publieks-)samenvatting 

Op 22 februari 2012 heeft u het voorstel m.b.t. de adviescommissie Klaassen over 02G2 
vastgesteld. Naast de uitvoering van besluiten over 02G2 werd hierdoor ook een gesprek met het 
Bijzonder Onderwijs noodzakelijk aangezien u van mening was dat er inhoudelijk geen aanleiding 
was het bijzonder onderwijs te compenseren naar aanleiding van de verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs. 

In dat kader is op 26 april 2012 een verkermend gesprek gevoerd met de relevante 
vertegenwoordigers van het bijzonder onderwijs in Groningen. Hieruit kwam eenduidig naar voren 
dat het Bijzonder Onderwijs het standpunt van de gemeente Groningen niet deelde. Het bijzonder 
onderwijs was van mening op grond van onder meer de overschrijdingsregeling financieel 
gecompenseerd te moeten worden voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 
Groningen. 

Na hierover nader advies te hebben ingewoimen heeft het college besloten zijn eerdere standpunt te 
handhaven. Aangezien zowel de ambtelijke adviezen als het advies van de stadsadvocaat aangaven 
dat dit standpunt een hoog risico met zich meebrengt, heeft het college tevens besloten tot nader 
ambtelijk overleg met het bijzonder onderwijs met als doel onder finale kwijting te komen tot een 
oplossing voor de ontstane situatie. Dit ambtelijk overleg is gevoerd in de periode mei tm September 
2012 en heeft geleid tot een nu voorliggend principe akkoord. 

Het voorliggende voorstel maakt het mogelijk zaken uit het verleden ook daadwerkelijk tot het 
verleden te laten behoren en de blik vooruit te wenden. Hierdoor kan in gemeenschappelijkheid met 
het bijzonder onderwijs verdere invulling worden gegeven aan de ambitie Groningen onderwijsstad 
van Nederland te maken. 

Inleiding 

In het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen, hebben college en 
raad zich op het standpunt gesteld dat dit proces inhoudelijk geen aanleiding geeft het bijzonder 
onderwijs in Groningen financieel te compenseren. Wel is aangegeven dat over dit standpunt met 
het bijzonder onderwijs gesprekken zullen worden gevoerd. 

Het college heeft hieraan nadere invulling gegeven door het in eerste instantie voeren van een 
verkermend gesprek met het bijzonder onderwijs. Uit dit gesprek werd duidelijk dat de 
respectievelijke standpunten van gemeente en bijzonder onderwijs ftmdamenteel verschilden. Het 
bijzonder onderwijs liet weten vast te houden aan zijn al dan niet vermeende rechten in dezen. 

Na hierover nader advies te hebben ingewoimen heeft het college enerzijds besloten zijn eerdere 
standpimt te handhaven inhoudelijk geen reden te zien het bijzonder onderwijs in financiele zin te 
compenseren voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Aangezien zowel de ambtelijke 
adviezen als het advies van de stadsadvocaat aangaven dat dit standpimt een hoog risico met zich 
meebrengt, heeft het college tevens besloten tot nader ambtelijk overleg met het bijzonder onderwijs 
met als doel onder finale kwijting te komen tot een oplossing voor de ontstane situatie. Dit ambtelijk 
overleg is gevoerd in de periode mei tm September 2012 en heeft geleid tot een principe akkoord dat 
door het college is bekrachtigd en dat thans aan u voorligt. 



Beoogd resultaat 

Het opiossen van de financiele gevolgen van de afhandeling van het dossier 02G2 voor het 
bijzonder onderwijs in Groningen. 

Kader 

Het kader voor deze nota wordt gevormd door: 
- het raadsbesluit naar aanleiding van het onderzoek van de conmiissie Klaassen; 
- de relevante onderwijswetgeving. 

Argumenten/afwegingen 

1. Startpositie 
a. Gemeente Groningen 

In het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen, hebben college 
en raad zich op het standpimt gesteld dat dit proces inhoudelijk geen aanleiding geeft het 
bijzonder onderwijs in Groningen financieel te compenseren. Daarbij is aangegeven dat over dit 
standpunt met het bijzonder onderwijs gesprekken zullen worden gevoerd. 

b. Verkennend gesprek Bijzonder Onderwijs 
Uit het verkermend gesprek d.d. 26 april 2012 werd duidelijk dat het Bijzonder Onderwijs als 
geheel niet accoord zou gaan met een variant waarin zij geen financiele compensatie zouden 
ontvangen voor de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs in Groningen. Het Bijzonder 
Onderwijs heeft laten weten ten principale een beroep te doen op toepassing van de 
overschrijdingsregeling. Een belangrijk uitgangspunt voor het bijzonder onderwijs is het 
principe van gelijke behandeling. 

Het is verder duidelijk geworden dat voor het Bijzonder Onderwijs niet alleen overwegingen 
van materiele aard een rol spelen. Het uitblijven van financiele compensatie zal, zeker voor de 
confessionele schoolbesturen voor wie dit een zwaar punt is, leiden tot een vertrouwensbreuk 
met de gemeente Groningen. 

Tot slot werd en marge van het gesprek duidelijk dat het Bijzonder Onderwijs niet alleen denkt 
aan eventuele juridische stappen indien niet tot een accoord wordt gekomen, maar dat ook 
politieke stappen tot de mogelijkheden behoren, bijvoorbeeld in de zin van een brief aan de 
Ministerraad. 

c. Claimpositie Bijzonder Onderwijs 
In theorie kon het Bijzonder Onderwijs aanspraak maken op c.q. compensatie vragen voor: 
- doorbetaling op alleen de herziening van de bruidsschat (ca. € 4,1 miljoen); 
- doorbetaling op alleen de vermogensreparatie (ca. € 6,1 miljoen); 
- doorbetaling op zowel de herziening van de bruidsschat en de vermogensreparatie (ca. € 10,2 

miljoen). 

Door de voorliggende vaststellingsovereenkomst zijn de risico's van claims vanuit het bijzonder 
onderwijs weggenomen. 



2. Onderhandelingen 
a. Proces en delegaties 

De onderhandelingen met het Bijzonder Onderwijs hebben plaatsgevonden op 28 juni 2012,11 
juU 2012,18 juU 2012 en 5 September 2012. 

De gemandateerde delegaties waren als volgt samengesteld: 
Bijzonder Onderwijs : mevrouw L. Zandbergen-Beishuizen 

: de heer P. Bootsma 
: de heer M. Nap. 

Gemeente Groningen : de heer M.A. Ruys 
: de heer R. Dalstra 
: mevrouw D. Feringa. 

Na het bereiken van overeenstemming met 02G2 heeft nog een laatste bespreking met het 
bijzonder onderwijs plaatsgevonden. De delegatie voor deze laatste bespreking bestond uit 
wethouder Pastoor en de heer Dalstra. 

b. Uitgangspunten en posities 
De gemeente Groningen en het Bijzonder Onderwijs hebben de onderhandelingen gevoerd 
vanuit een aantai expliciet benoemde uitgangspunten. Deze zijn: 

- Agree to disagree 
Partijen zijn het ftmdamenteel oneens over de juridische noodzaak tot financiele compensatie 
in deze casus. Het Bijzonder Onderwijs doet een beroep op de overschrijdingsregeling; de 
gemeente is van mening dat er geen juridisch afdwingbare redenen zijn het Bijzonder 
Onderwijs financieel te compenseren voor de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs. 

- Geen impliciete bekentenis 
Het bereiken van een accoord met het Bijzonder Onderwijs betekent niet dat de gemeente 
daarmee op enigeriei wijze toegeeft dat er toch sprake van doorbetaling zou moeten zijn. 

- Snelle procedure 
Gemeente en het Bijzonder Onderwijs hebben beide belang bij een snelle procedure 
waardoor wordt voorkomen dat deze kwestie zich tot in lengte van jaren zal blijven voort 
slepen. Een snelle procedure zal leiden tot wederzijds vertrouwen en zal de aandacht terug 
brengen op de component onderwijs. 

- Dejuridificering 
Het voeren van een snelle procedure zonder tussenkomst van advocaten en accountants is 
gericht op een geheel onverplichte schikking in der minne onder finale kwijting. Hierdoor kan 
worden voorkomen dat het overleg zich op details richt die het proces sterk vertragen en de 
aandacht afleiden van de ambitie Groningen tot onderwijsstad van Nederland te maken. 

3. Resultaat 
De onderhandelingen hebben geleid tot een onderhandelingsaccoord dat is uitgemond in de 
daarbij behorende vaststellingsovereenkomst. Beide documenten zijn als bijlage bij dit 
raadsvoorstel gevoegd. 



In de considerans van de vaststellingsovereenkomst worden de uitgangspunten en overwegingen 
benoemd, Daarbij is het van belang dat ook andere kwesties uit het verleden die niet gelieerd 
zijn aan de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, met deze regeiing in der miime onder 
finale kwijting zijn geschikt. 

In de artikelen 1 en 2 van de overeenkomst wordt en detail beschreven hetgeen daadwerkelijk is 
overeengekomen inzake de toekenning, de verdeling en de aanwending van de beschikbaar 
gestelde middelen. 

De toekerming geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een besluit van de 
gemeenteraad inzake het daartoe benodigde budget. Voorts is ook de totstandkoming van de 
vaststellingsovereenkomst met 02G2 als opschortende voorwaarde van kracht. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Het verkeimende gesprek en de daarop volgende vervolggesprekken en onderhandelingen met alle 
relevante besturen van het bijzonder onderwijs in Cxroningen zijn gevoerd om in de kwestie 
waarover fundamenteel verschil van mening bestaat, voor beide partijen tot een bevredigende en 
gedragen oplossing te komen. 

Financiele consequenties 

De financiele consequenties voor de gemeente Groningen bedragen € 6,1 miljoen. Voor het 
toekennen van deze gelden zijn aanvullende middelen noodzakelijk. 

Wij stellen u voor: 
* Een budget van € 6,1 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het bijzonder onderwijs in 

Groningen; 
* Dit bedrag te presenteren als concern nadeel bij de rekening 2012. 

Realisering en evaluatie 

Het door alle partijen ondertekende onderhandelingsaccoord is uitgemond in een 
vaststellingsovereenkomst. Het college en de burgemeester hebben hierover in September 2012 
besloten. Indien uw raad hierover in de vergadering van oktober positief beslist, kimnen de 
betalingen op grond van de overeengekomen verdeelsleutel vanaf 1 november 2012 plaatsvinden. 

Dit tijdpad van uitvoering is afhankelijk van de volgende condities: 
- de tijdige totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst met 02G2; 
- goedkeuring van alle schoolbesturen van het bijzonder onderwijs in Groningen. 

Beide condities zijn iimiiddels ingevuld. De vaststellingsovereenkomst met 02G2 is ondertekend. 
De besturen van het bijzonder onderwijs hebben him goedkeuring gegeven over de voorgestelde 
vaststellingsovereenkomst met het bijzonder onderwijs. 

Met vriendelijke groet, 
buj^ehieester QIS\ wethouders Ivan Groningen, 

de burg^eester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. (Maarten) Ruys 



ONDERHANDELINGSAKKOORD 

PARTIJEN: 

1. Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen, gevestigd te (9721 
NH) Groningen, aan de Multatulistraat 91; 

2 Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland, gevestigd te (7201 NE) 
Zutphen, aan deTengnagelshoek 9a; 

3. Stichting Christelijk Onderwijs Groningen, gevestigd te (9718 AS) Groningen, 
aan de Westerkade 15/2; 

4 Vereniging voor Christelijk Onderwijs "Willem Lodewijk Gymnasium", 
gevestigd te (9727 GK) GrOriingen, aan de Verzetstrijderslaan 220; 

5. Stichting Gereformeerde Scholengroep, gevestigd te (9731 HR) Groningen, aan 
de Lavendelweg 7; 

6. Vereniging Voor Christelijk Onderwijs Groningen, gevestigd te (9742 BL) 
Groningen, aan de Zonnelaan 10; 

7. Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen, gevestigd te (9742 KT) 
Groningen, aan de Siriusstraat 1; 

8. Groningse Schoolverenlging, gevestigd te (9722 JV) Groningen, aan de 
SweelinckJaan 4; 

9. Stichting voor Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag 
voor Groningen en Drenthe, gevestigd te (7931 AA) Hollandscheveld, aan de 
Eenendertlgste Wijk-N1; 

10. Vereniging Vrije School Groningen Onderbouw, gevestigd te (9725 KA) 
Groningen, aan de Merwedestraat 41; 

11. Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis, gevestigd te 
(9804 TG) Noordhorn, aar) de Industrieweg 22; 
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12 Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs, gevestigd te (9743 RW) 
Groningen, aan de Koperstraat 4; 

ten deze alle rechtsgeidig vertegenwoordigd door mevrouw Zandbergen-Beishuizen, de 
heer Bootsma en de heer Nap, 

hierna gezamenlijk ook te noemen: "het Bijzonder Ondenvijs" 

en 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Groningen, zetelende te 
Groningen, 

ten deze rechtsgeidig vertegenwoordigd door drs. M.A. Ruys, 

hierna alleen of tezamen met haar bestuursorganen, ook te noemen, "de Gemeente" 

KOMEN NET VOLGENDE OVEREEN: 

Artikei 1 

1. De Gemeente verstrekt uiterlijk op 1 november 2012 middelen ten bedrage van in 
totaal 5,5 miljoen euro aan het Bijzonder Onderwijs, conform het schema en de 
verdeelsleutel, die als bijiagen aan deze overeenkomst zijn. gehecht, waarbij 
bepalend zijn de gegevens zoals die in de administratie van DUO zijn opgenomen 
voor de peildatum 1 oktober 2011. 

2. Deze toekenning geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de 
totstandkoming van een daartoe strekkend besluit van de gerneenteraad en het 
college van B&W van Groningen. 

3. Dit akkoord wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de 
totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst met 02G2 over een aanvulling 
op de bruidsschatregeling en een budget ter versteviging van het eigen vermogen. 

4. Partijen zullen dit akkoord vastleggen in een vaststellirigsovereenkomst, die als 
concept is aangehecht 

Paraaf 



Artikel 2 

1. Met (de uitvoering van) dit akkoord en de in artikel 1 bedoelde besluiten schikken 
Partijen hun in de considerans van de aangehechte concept-
vaststellingsovereenkomst beschreven geschillen in der minne. Zij hebben ter 
zake daarvan over en weer niets meer te vorderen en verlenen elkaar ter zake dan 
ook finale kwijting over en weer. 

2. Partijen doen afstand van hun recht om dit akkoord te (doen) vernietigen. 

3. Dit akkoord behelst het geheel van de tussen partijen gemaakte afspraken ter zake 
van de beeindiging van hun in lid 1 bedoelde geschillen. Aanvullingen of 
wijzigingen kunnen alleen bewezen worden met een door beide partijem 
ondertekend geschrift. 

Aldus getekend in viervoud te Groningen, op 

namens het Bijzonder Ondenwijs: namens de Gemeente: 

L. Zandbergen-Beishuizen M.A. Ruys 

Vim 



VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

PARTIJEN: 

1. Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen, gevestigd te (9721 
NH) Groningen, aan de Multatulistraat 91; 

2. Stichting De VrlJe School Noord en Oost Nederland, gevestigd te (7201 NE) 
Zutphen, aan de Tengnagelshoek 9a; 

3. Stichting Christelijk Onderwijs Groningen, gevestigd te (9718 AS) Groningen, 
aan de Westerkade 15/2; 

4. Vereniging voor Christelijk Onderwijs "Willem Lodewijk Gymnasium", 
gevestigd te (9727 CK) Groningen, aan de Verzetstrijderslaan 220; 

5. Stichting Gereformeerde Scholengroep, gevestigd te (9731 HR) Groningen, aan 
de Lavendelweg 7; 

6. Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen, gevestigd te (9742 BL) 
Groningen, aan de Zonnelaan 10; 

7. Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen, gevestigd te (9742 KT) 
Groningen, aan de Siriusstraat 1; 

8. Groningse Schoolverenlging, gevestigd te (9722 JV) Groningen, aan de 
Sweelincklaan 4; 

9. Stichting voor Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag 
voor Groningen en Drenthe, gevestigd te (7931 AA) Hollandscheveld, aan de 
Eenendertlgste Wijk-NI; 

10. Vereniging Vrije School Groningen Onderbouw, gevestigd te (9725 KA) 
Groningen, aan de Merwedestraat 41; 

11. Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noorderbasis, gevestigd te 
(9804 TG) Noordhorn, aan de Industrieweg 22; 

Parafen: 



12. Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs, gevestigd te (9743 RW) 
Groningen, aan de Koperstraat 4; 
ten deze rechtsgeidig vertegenwoordigd door de bij de betreffende rechtspersoon 
genoemde ondertekenaar 

hierna gezamenlijk ook te noemen: "het Bijzonder Onderwijs" 

en 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Groningen, zetelende te 
(9712 HN) Groningen, aan de Grote Markt 1; 

2. Het college van burgemeester en wethouders van Groningen, zetelend te 
(9712 HN) Groningen, aan de Grote Markt 1; 
ten deze beide rechtsgeidig vertegenwoordigd door wethouder E. Pastoor 

hierna gezamenlijk ook te noemen: "de Gemeente". 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING: 

- Tot 1 januari 2010 was de Gemeente bevoegd gezag van het openbaar ondenwijs in 
Groningen (WMOO). 

- Op 16 december 2009 heeft de Raad van de Gemeente, op basis van het voorstel van 
het college van B&W van 19 november 2009, besloten: 

I. met Inachtneming van de artikelen 48 Wpo, 51 Wee en 42 Wvo, de instandhouding van alle 
onder het bevoegd gezag van de Gemeente ressorterende openbare scholen voor het 
primair ondenwijs en de openbare scholen voor voortgezet ondenwijs per 1 januari 2010 over 
te dragen aan de Stichting Openbaar Ondenvljs Groep Groningen (02G2). 

II. Met toepassing van de bruidsschatregeling de omvang van de bruidsschat te bepalen op 
€ 3.450.000,-. 

III. In te stemmen met de inhoud van de conceptakte van overdracht. 
IV. Het college van B&W op te dragen de uitvoering van deze besluiten ter hand te nemen. 

- Op 17 december 2009 is de akte van bestuursoverdracht gepasseerd. 02G2 is als 
gevolg van die bestuursoverdracht met ingang van 1 januari 2010 bevoegd gezag van 
de betrokken openbare onderwijsinstellingen. 

- In de loop van 2010 Is tussen 02G2 en de Gemeente een discussie ontstaan over de 
rechtmatigheid van de hiervoor bedoelde bestuursoverdracht ca. 

Parafen: 



- Er is in het licht van de discussie met 02G2 ten aanzien van de verzelfstandiging een 
tweetal onderzoeken verricht. Vos/ABB heeft in haar notitie "Analyse toepassing 
bruidsschatregeling" geadviseerd omtrent de omvang van de bruidsschat. De 
commissie Klaassen adviseert in het rapport "Vermogen tot onderwijs" van januari 
2012 de bruidsschat te herzien overeenkomstig het advies van Vos/ABB. Klaassen 
adviseert verder erin te voorzien dat bij de overdracht het eigen vermogen van 02G2 
13,8 miljoen bedraagt. Klaassen doet voorts nog een aantai andere aanbevelingen, 
ondermeer met betrekking tot de service level agreement (SLA), de eigendom van de 
schoolgebouwen, het passend onderwijs, de kleine scholen en Wwb-banen. 

- De Raad heeft daarop bij besluit van 22 februari 2012 besloten: 

I. Het rapport vennogen tot onderwijs van mr. L.J. Klaasen voor kennisneming aan te nemen; 
II. Het besluit van 16 december 2009 te herzien en deze met toepassing van de 

bruidsschatregeling te bepalen op € 8.103.000,- en te betalen conform bijgevoegd 
betaalschema; 

Ili. Een budget van € 6.861.000,- beschikbaar te stellen om de vermogenspositie van 02G2 aan te 
vullen. 

- Naar aanleiding daarvan is een vaststellingsovereenkomst gesloten met 02G2, die 

onder meer een aanvulling op de bruidsschatregeling en een budget ter versteviging 

van het eigen vermogen tot onderwerp heeft. 

- Tussen Partijen is daarop vooruitlopend discussie gerezen over de vraag of enige van 

de afspraken, besluiten of betalingen aan 02G2 moet leiden tot vergelijkbare 

gevolgen voor het bijzonder onderwijs, gemakshalve aangeduid met de vraag of deze 

"doorbetalingsplichtig" zijn. 

- De Gemeente is van oordeel dat uit de tegemoetkomingen voor 02G2 geen juridisch 

afdwingbare verplichtingen jegens het Bijzonder Onderwijs voortvloeien. Het Bijzonder 

Onderwijs is van mening dat dit (gedeeltelijk) wel het geval is. 

- Partijen hebben herhaaldelijk over deze materie overlegd en hebben besloten deze 

discussie tegen finale kwijting over en weer in der minne te schikken. Partijen hebben 

deze gesprekken tevens aangegrepen om een aantai andere verschillen van inzicht te 

overbruggen met betrekking tot (on)gelijkheid van de bekostiging van het onderwijs, 

zoals onder meer aangeduid in het besprekingverslag van 26 april 2012. Deze 

overeenkomst strekt tevens ter minnelijke regeiing en beeindiging van die kwesties. 
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- Partijen hebben over het onden/verp van deze overeenkomst een 

onderhandelingsakkoord gesloten onder een aantai opschortende voorwaarden. 

Partijen constateren dat de Raad inmiddels heeft besloten tot het beschikbaar stellen 

van het daartoe benodigde budget en dat het college heeft besloten het in artikel 1 

genoemde bedrag aan het Bijzonder Onderwijs toe te kennen. Voorts constateren 

Partijen dat tussen de Gemeente en 02G2 overeenstemming is komen te bestaan 

over een vaststellingsovereenkomst die aan deze overeenkomst is gehecht Daarmee 

is voldaan aan de opschortende voonwaarden uit het onderhandelingsakkoord. 

- Partijen constateren dat het bedrag dat aan 02G2 is toegekend is verhoogd ten 

opzichte van de situatie waarvan zij bij het sluiten van het onderhandelingsakkoord 

waren uitgegaan. Partijen zijn het er over eens dat dit leidt tot een bijstelling naar 

boven van € 600.000,- van het in het onderhandelingsakkoord bedoelde bedrag. 

- Het Bijzonder Onderwijs neemt zich voor de op basis van deze overeenkomst 

verstrekte subsidie aan te wenden ten behoeve van een versteviging van de kwaliteit 

van het door hem verzorgde onderwijs, in de breedste zin van het woord, gerelateerd 

aan de ambitie Groningen Onderwijsstad. 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

Artikel 1 

1. De Gemeente heeft aan het Bijzonder OndenA/ijs toegekend een bedrag van in 
totaal 6,1 miljoen euro, conform het schema en de verdeelsleutel, die als bijiagen 
aan deze overeenkomst zijn gehecht, waarbij bepalend zijn de gegevens zoals die 
in de administratie van DUO zijn opgenomen voor de peildatum 1 oktober 2011. 
Deze overeenkomst geldt als bekendmaking van het daartoe strekkende besluit 
van het college. 

2. De in lid 1 bedoelde bedragen zullen uiterlijk op 1 november 2012 aan de scholen 
worden uitgekeerd. 

Artikel 2 Finale kwijting 

1. Met deze vaststellingsovereenkomst en het in artikel 1 bedoelde besluit hebben 
Partijen hun in de considerans beschreven geschillen in der minne geschikt. Zij 

Parafen: 



hebben ter zake daarvan over en weer niets meer te vorderen en verlenen elkaar 
ter zake dan ook finale kwijting over en weer. 

2. Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst te (doen) ontbinden of 
te (doen) vernietigen. 

3. Deze overeenkomst behelst het geheel van de tussen partijen gemaakte afspraken 
ter zake van de beeindiging van hun in lid 1 beschreven geschil. Aanvullingen of 
wijzigingen kunnen alleen bewezen worden met een door beide partijen 
ondertekend geschrift. 

Aldus getekend in vijftienvoud te Groningen, 

Stichting voor Christelijk Speciaal De publiekrechtelijke rechtspersoon de 
Onderwijs Groningen, gemeente Groningen 
namens deze: namens deze: 

Stichting De Vrije School Noord en Oost Het college van burgemeester en 
Nederland, wethouders van Groningen 
namens deze: namens deze: 

Stichting Christelijk Onderwijs Groningen, 
namens deze: 

Vereniging voor Christelijk 
"Willem Lodewijk Gymnasium", 
namens deze: 

Onderwijs 



Stichting Gereformeerde Scholengroep, 
namens deze: 

Vereniging voor Christelijk Ondenvljs 
Groningen, 
namens deze: 

Stichting Katholieke Onderwijs Centrale 
Groningen, 
namens deze: 

Groningse Schoolverenlging 
namens deze: 

Stichting voor Christelijk Basisonderwijs op 
Reformatorische Grondslag voor 
Groningen en Drenthe, 
namens deze: 

Vereniging Vrije School Groningen 
Onderbouw 
namens deze: 



Vereniging voor Gereformeerd Primair 
Ondentfijs Noorderbasis 
namens deze: 

Vereniging voor Gereformeerd Speciaal 
Onderwijs 
namens deze: 



Bijlage schema verdeelsleutel bijzonderonderwijsinstellingen 

bestuur aantai Iin per 1-10-2011 perc. Verdeling Indicatief 

VCOG 3002 26,0% 

scholen 

Nassau 

Wegwijzer 

Kl Wereld 

Hoeksteen 

Heerdstee 

DHC 

Kompas 

Tamarisk 

A Frank 

KOC 395 3,4% Michael 

Bekkers 

VS/Athena 

GSV 

GSGPO Noorderbasis 

198 

609 

372 

SCBO/REF 

SGS 

WLG 

OSG 

72 

2115 

705 

2802 

VS/Parcival 

SCSOG 

449 

697 

1,7% 

5,3% 

3,2% 

0,6% 

18,3% 

6,1% 

24,2% 

3,9% 

6,0% 

VGSO 141 1,2% 

Vrije School PO 

GSV 

Calvijn 

Triangel 

Rehoboth 

Zaaier 

Gomarus 

Willem Lodewijk Gymnasium 

Augustinus 

W. Gansfort college 

Hamrik 

De Vinkenborgh 

Vrije school VO 

De Bolster 

Fiducia 

Kimkiel 

Wingerd 

Meerpaal 

Steiger 

Totaal 11557 100,0% 


