Uitspraaknr. G439a
Datum:
23 mei 1994
Soort geschil:
Adviesgeschil
Partijen:
De medezeggenschapsraad van de openbare Wethouder L.F. van Looschool voor basisonderwijs te
Den Helder, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)
-tegenhet college van burgemeester en wethouders van Den Helder, nader aan te duiden als bevoegd
gezag
Overwegende met betrekking tot de feiten:
Het geschil
Zoals in tussenuitspraak G/439 is aangegeven heeft het bevoegd gezag ter uitvoering van het
regeringsbeleid met betrekking tot de nota Toerusting en Bereikbaarheid voorgesteld de school
administratief samen te voegen met de o.b.s. A. van Kampen, per 1 augustus 1993 en heeft de MR,
nadat het bevoegd gezag daartoe op 6 oktober 1993 - in afwijking van het advies van de MR - had
besloten, hierover een adviesgeschil aanhangig gemaakt bij brief van 20 oktober 1993.
De commissie heeft een zitting gehouden op 19 januari 1994 te Den Helder.
Na schorsing hebben partijen er blijk van gegeven nader overleg op prijs te stellen en heeft het
bevoegd gezag te kennen gegeven de aan de actualiteit aangepaste regeling van de gevolgen aan de
MR ter instemming te zullen voorleggen. Tot dit voornemen heeft de commissie het bevoegd gezag
vervolgens door middel van een tussenuitspraak verplicht.
Op 21 april 1994 heeft het bevoegd gezag de commissie laten weten te hebben voldaan aan de
opdracht bij tussenuitspraak een voornemen voor te leggen aan de MR'en van de openbare
basisscholen A. van Kampen en Wethouder L.F. van Loo tot regeling van de gevolgen van de fusie
tussen die beide scholen.
Het aan de MR'en gedane voorstel is in overleg met de betrokken scholen tot stand gekomen.
Bovendien heeft het bevoegd gezag het advies opgevolgd de samenvoeging vooralsnog niet per 1
augustus 1994 te laten plaatsvinden. Vanaf die datum is er sprake van een intensieve samenwerking,
waarna in april 1995 zal worden bezien of een samenvoeging per 1 augustus 1995 gewenst is of uiterlijk - per 1 augustus 1996.
Overwegende ten aanzien van het recht:
De commissie is van mening dat het bevoegd gezag aanvankelijk, op het moment van zijn definitieve
besluitvorming, niet zorgvuldig had gehandeld door de MR advies te vragen over een voornemen tot
fusie, zonder die MR voldoende inzage op hoofdlijnen te geven in de regeling van de gevolgen van de
fusie, nu het bevoegd gezag ook de door hemzelf noodzakelijk geachte wijzigingen ten aanzien van
de directiestructuur in de conceptregeling nog niet had aangebracht.
De commissie overweegt dat nu het bevoegd gezag alsnog heeft besloten het instemmingsrecht van
de MR ter zake van de regeling van de gevolgen van de voorgenomen fusie te respecteren, alsmede
de MR zo bijtijds het voorstel daartoe heeft voorgelegd dat hierover een mogelijk geschil nog voor de
(aanvankelijke) ingangsdatum van de beoogde fusie beslecht kon zijn, er geen sprake is van de
situatie dat het bevoegd gezag in strijd met de wet of onzorgvuldig ten opzichte van de MR heeft
gehandeld.

Eén en ander staat los van het feit dat inmiddels is besloten de ingangsdatum van de fusie te wijzigen.
Concluderende:
dat het bevoegd gezag met betrekking tot zijn besluit van 6 oktober 1993 de openbare basisscholen
A. van Kampen en Wethouder L.F. van Loo te fuseren, niet heeft gehandeld in strijd met de wet of het
reglement, noch onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het is afgeweken van het advies van de MR
of onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van de raad;
stelt bindend vast:
dat het genoemde besluit in stand kan blijven.
Den Haag, 23 mei 1994
De adjunct-secretaris, (drs. M.R. Backer)
De voorzitter, (mr. M.J. Bax-Luhrman)

