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Rapport raadsonderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen 

I. Het rapport raadsonderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen vast te 

stellen; 

II. Uit te spreken dat in het rapport de onderzoeksvragen voldoende beantwoord zijn; 

III. De onderzoekscommissie verzelfstandiging openbaar onderwijs decharge te verlenen. 

 

 

  

|Vul hier in of en zo ja welke stukken in de visietrommel gelegd moeten worden, of er bepaalde 

deadlines gehaald moeten worden of er een speciale behandelwijze nodig is.| 

  

  

 



  

 

Het onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen is afgerond. De 

onderzoekscommissie, ingesteld door de gemeenteraad van Groningen, heeft het rapport op 

woensdag 21 november 2012 aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester 

Rehwinkel. De commissie trekt drie conclusies. Ten eerste is in het proces het gemeentelijk 

perspectief te veel leidend geweest. In de tweede plaats was er vanuit de gemeente onvoldoende oog 

voor de financiële situatie van O2G2 op middellange termijn en ten derde was er gebrek aan 

samenspel tussen college van B&W, gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie. 

Het is aan de gemeenteraad om het rapport vast te stellen, en eventueel aanbevelingen te formuleren 

en het college en de gemeenteraad te verzoeken deze aanbevelingen over te nemen en uit te voeren. 

 

|Naar aanleiding van de achteraf als foutief bestempelde besluiten in aanloop naar het proces van de 

verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en de periode daarna, heeft de gemeenteraad op 25 

april 2012 besloten een onderzoek in te stellen naar de verzelfstandiging van het openbaar 

onderwijs. Op 21 november 2012 is dit onderzoek afgerond. De onderzoekscommissie heeft het 

rapport onderzoek verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen aangeboden aan de 

voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Rehwinkel.  

 

|Besluit van de gemeenteraad of hij de conclusies van de onderzoekscommissie, zoals verwoord in 

het rapport Onderzoek verzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen deelt. Een tweede 

beoogd resultaat is het verlenen van decharge aan de commissie. 

 

|Het kader ligt in het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2012 om op basis van artikel 155a 

e.v. van de Gemeentewet een onderzoek in te stellen naar de verzelfstandiging van het openbaar 

onderwijs in Groningen. 

 

|Met het aanbieden van het rapport zijn de werkzaamheden van de onderzoekscommissie afgerond 

en is het aan de gemeenteraad om een (politiek) oordeel te geven over het rapport. Het college van 

burgemeester en wethouders is om een reactie gevraagd. Zodra deze beschikbaar is wordt de reactie 

ter kennis van de raad gebracht. 

 

| N.v.t. 

 

|Voor het onderzoek heeft de raad een krediet van € 80.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet is met 

€ 1875,- overschreden). De overschrijding kan worden gedekt binnen het budget van de raad. 

 

|Afhankelijk van het debat en de door de raad te nemen besluiten kunnen er nog aanbevelingen 

geformuleerd worden die door gemeenteraad en / of college uitgevoerd dienen te worden. De 

bescheiden van de commissie worden gearchiveerd binnen het raadsarchief. Met het besluit om de 

commissie decharge te verlenen houdt de commissie op te bestaan. 

 



  

 

 


