Stafbureau
Altenastreek 66
9101BA Dokkum.
T: 0511 - 723 003
E: info@vcbokollumerland.nl
I: www.vcbokollumerland.nl

Aan: De leden van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs
in de gemeente Kollumerland c.a. (VCBO Kollumerland)
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Betreft: voornemen onderzoek besturenfusie

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief informeren wij u als lid over het voornemen een onderzoek te starten naar de
mogelijkheden van een bestuurlijke fusie tussen St. Arlanta en VCBO Kollumerland.
Arlanta en VCBO Kollumerland zijn op dit moment bestuurlijk verbonden door middel van een
personele unie: de functie van college van bestuur bij beide schoolbesturen wordt – op basis
van een tijdelijke detacheringsovereenkomst – ingevuld door één en dezelfde functionaris, te
weten mevrouw Carin Doodeman.
Deze constructie heeft ervoor gezorgd dat er op verschillende niveaus een stevige
samenwerking tussen beide organisaties is ontstaan. Zo wordt op steeds meer terreinen een
vergelijkbaar beleid gevoerd en fungeren de staffunctionarissen van beide organisaties in
feite binnen één stafbureau.
Op 13 december jl. hebben bestuur en toezichthouders van beide organisaties onder
begeleiding van een adviseur van Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) de
bestuurlijke situatie met elkaar besproken, met als doel te kijken of er argumenten zijn om te
kiezen voor een nauwere vorm van samenwerking, eventueel resulterend in een andere
bestuurlijke vormgeving. De conclusie is dat de variant van de bestuurlijke fusie voor beide
organisaties meerwaarde heeft. De argumenten zijn drieledig:
1. Schaalvoordelen en mogelijkheid tot professionele bestuurs- en stafcapaciteit;
2. Aansluiten bij regionale ontwikkelingen in de bestuurlijke schaalgrootte;
3. Huidige situatie kan niet worden gecontinueerd: ofwel de fusie wordt een feit, ofwel
de huidige constructie van de personele unie wordt opgeheven.
Het traject dat tot dusver is gevolgd heeft geleid tot een concept intentieverklaring. Deze
intentieverklaring wordt op 24 mei a.s. voorgelegd aan alle schooldirecteuren alsmede aan de
beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de Raden van Toezicht. Wanneer
blijkt dat er binnen de diverse geledingen voldoende draagvlak is voor een onderzoek naar de
bestuurlijke fusie, kan het besluit voor deze vervolgstap worden genomen en zal de
intentieverklaring naar buiten worden gebracht.
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