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De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

gelet op Wet op het primair onderwijs en het 

Voortgezet onderwijs; 

gelet op het gevoerde overieg met de vertegenwoor- 

digers van de bevoegde gezagsorganen primair en 

voortgezet onderwijs; 

besluit: 

de volgende Procedure op overeenstemming gericht 

overleg PO en VO, met ingang van 1 januari 2017, 

vast te stellen: 

a. Functie overleg 

Voorafgaande aan de aanpassing/wijziging van de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Hof van Twente vindt overleg plaats 

met de schoolbesturen primair en voortgezet 

onderwijs. 

b. Voorbereiding 

Het college nodigt de schoolbesturen uit onder 

opgave van plaats, datum en tijdstip van aanvang 

van het overleg. Tussen de datum van toezending 

en de datum van het overleg liggen minimaal twee 

weken. Bij de uitnodiging voegt het college de 

voorgenomen inhoud van het voorstel aan de 

gemeenteraad met een toelichting daarop. 

c. Doel 

De schoolbesturen worden tijdens het overleg in 

de gelegenheid gesteld hun zienswijzen op de 

voor-genomen inhoud van het voorstel kenbaar te 

maken aan het college. Getracht wordt 

overeenstemming te bereiken. 

d. Vertegenwoordiging 

De portefeuillehouder onderwijs vertegenwoordigt 

het college en fungeert als voorzitter. 



Schoolbesturen kunnen zich (gezamenlijk) laten 

vertegenwoordigen. Indien een schoolbestuur niet 

aanwezig kan zijn, kan dit schoolbestuur zijn 

zienswijze voor aanvang van het overleg 

schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het 

college stelt de deelnemers van het overleg 

hiervan in kennis. 

. Uitvoering overleg 

Het college is verantwoordelijk voor de verslagleg- 

ging. Het verslag wordt in concept aan de school- 

besturen gezonden. De besturen die hebben deel- 

genomen aan het overleg maken binnen 2 weken 

na ontvangst van dit concept-verslag hun 

opmerkingen kenbaar aan het college. Het college 

stelt het verslag, met inachtneming van deze 

opmerkingen, vast. Dit verslag wordt gelijktijdig 

met het voorstel ter kennis gebracht aan de 

gemeenteraad. Voor zover het college afwijkt van 

de tijdens het overleg naar voren gebrachte 

zienswijzen wordt dit — met reden omkleed — 

vermeld in het voorstel aan de gemeenteraad. 

. Advies Onderwijsraad 

Een schoolbestuur of gemeente kan een advies 

vragen bij de Onderwijsraad. Er is dan sprake van 

een verband tussen het onderwerp en de vrijheid 

van (in)richting van het onderwijs. De gemeente is 

belast met het indienen van het advies bij de 

Onderwijsraad. Indien hiervan sprake is, zal 

hiervoor op dat moment afspraken worden 

gemaakt over de te volgen procedure. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 

raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 

29 november 2016. 

De raad van Hof van Twente, 

de griffier, de voorzitter, 

  

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)


