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Onderwerp: Verordening overleg lokaal onderwijs- 

beleid gemeente Hof van Twente 2001 en Procedure 

op overeenstemming gericht PO en VO (OOGO) 

Registratienummer: 605821 

Voorstel: 

1. De ‘Procedure OOGO’ vaststellen 

2. De verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 

gemeente Hof van Twente 2001 intrekken   
  

Argumenten 

1.1 De Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 

gemeente Hof van Twente 2001 (hierna: ‘verorde- 

ning’), zoals deze op 8 mei 2001 door u is vastgesteld, 

geeft de procedure weer voor overlegsituaties tussen 

schoolbesturen en gemeente over onderwijs- 

aangelegenheden. Het betreft het op overeenstem-ming 

gericht overleg (hierna “OOGO'). 

Sinds de vaststelling van deze verordening is hierin veel 

veranderd, de belangrijkste is dat OOGO alleen nog van 

toepassing is bij het aanpassen/wijzigen van de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van 

Twente 2015 (hierna ‘huisvesting-verordening’). Daarom 

kan, mede in het kader van deregulering en vermindering 

administratieve lasten, de verordening ingetrokken worden. 

Wel is het raadzaam om een procedure voor de 

aanpassing/wijziging van de huisvestingsverordening op te 

stellen. 

1.2 In bijgaand raadsbesluit hebben wij de procedure 

voor het overleg met de schoolbesturen beschreven. Er 

zijn geen consequenties voor de schoolbesturen, de 

werkwijze wijzigt niet. De besturen zijn reeds bekend 

met de procedure tot aanpassing/wijziging van de 

onderwijshuisvestingsverordening. 

Wij hebben de procedure besproken met alle school- 

besturen primair en voortgezet onderwijs in Hof van 

Twente. Zij stemmen unaniem in met de in het 

raadsbesluit beschreven Procedure, welke 1 januari 

2017 in werking treedt. 

2.1 Aangezien de Procedure op overeenstemming 

gericht overleg schoolbesturen PO en VO (OOGO) 

1 januari 2017 van toepassing is, kan op deze datum de 

verordening ingetrokken worden. Bijgaand treft u het 

raadsbesluit aan om tot intrekking van de verordening 

over te gaan. 



Risico’s 

Er zijn geen risico’s verbonden aan dit besluit. 

Alternatieven 

Er zijn geen reële alternatieven. In verband met ont- 

wikkelingen op het terrein kan de Verordening 

worden ingetrokken en vervangen door boven- 

genoemde Procedure OOGO. 

Overleg 

Dit (concept-)voorstel hebben wij voorgelegd aan de 

schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. Allen 

stemmen unaniem in met bovengenoemde procedure. 

Uitvoering 

De uitvoering van het overleg met de schoolbesturen 

PO en VO wijzigt niet. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

drs. B. Marinusgn c%ta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


