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Middels deze brief willen wij uw raad informeren over de ontwikkelingen met betrekking
tot de bestuurljke inrichting Openbare Basisschool Mesch.
De gemeente Eijsden-Margraten voert het bestuur over OBS Mesch. Dat betekent dat in
concreto de bestuurdersrol wordt uitgevoerd door een wethouder, in casus de heer
Jacobs, en het intern toezicht wordt uitgevoerd door het college van Burgemeester en

Wethouders. Door een wetswijziging een aantal jaren geleden, dient het bestuur en

info@eijsden-margraten.nl

toezicht gescheiden te worden.
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In opdracht van de intene toezichthouder is in 2021 een onafhankelijk onderzoek
uitgevoerd naar de bestuurljke inrichting OBS Mesch. Hieruit is gebleken dat de huidige
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bestuurlijke inrichting en uitvoering rondom het intern toezicht niet meer voldoet aan de
code Goed Bestuur en de wettelijke grondslagen.

Op grond hiervan heeft intern toezicht

reeds een proces opgestart om de bestuurlijke inrichting conform wet- en regelgeving in
te gaan richten.

Onlangs is door de inspectie het reguliere vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de
bestuurlijke structuur van OBS Mesch. Het inspectieonderzoek bevestigt evenwel het
beeld dat de bestuurlijke inrichting gewijzigd dient te worden.
In goed overleg met het personeel van OBS Mesch en de medezeggenschapsraad heeft
de gemeente een opdracht uitgezet om het bestuur en toezicht voor de
school toekomstbestendig te organiseren. Daartoe is de besturenorganisatie van het
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openbaar onderwijs, VOS/ABB, gevraagd een onderzoek te starten naar de juiste
bestuursvorm.
Momenteel

«

worden

er concreet drie varianten

onderzocht:

de school wordt in de toekomst bestuurd door een

reeds bestaand

schoolbestuur

waar bestuur en toezicht al correct is ingericht;
e _ erwordt een nieuwe rechtspersoon opgericht die bestuur en toezicht voor de
school gaat verzorgen, een zogenaamde ‘eenpitter.
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e _ Onderbrengen in een nieuwte vormen stichting; intern toezicht beleggen bij
bestaand

schoolbestuur.

In alle drie de gevallen zal de school in de toekomst dus niet langer bestuurlijk onder de

gemeente vallen.
Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen VOS/ABB en het team, de MR, de
gemeente en schoolbesturen in de regio. Op grond van de bevindingen volgt een voorstel

banhott

rondom de gewenste bestuurlike inrichting, hetgeen aan de MR wordt voorgelegd.

bemelen

We zullen u op de hoogte houden van verdere stappen. Het tijdpad voorziet in een
wijziging per nieuwe kalenderjaar of zoveel later als de zorgvuldigheid daarom vraagt
Dit sluit aan bij het momentum van her-inspectie dt voorzien is in Mei 2023
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