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Underwerp 

fusie OSG Singelland en Burgemeester Harmsmaschool 

 

 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

Positief advies college over voornemen bestuurlijke fusie OSG Singelland en Burgemeester 

Harmsmaschool  

 

 

Koarte gearfetting 

Het college informeert de raad over de voorgenomen bestuurlijke fusie van OSG Singelland en de  

Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk). 

 

Ynlieding 

Wij ontvingen van het bestuur van Stichting OSG Singelland een intentieverklaring om samen 

met het bestuur van de Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk – Gemeente Opsterland) 

bestuurlijk te fuseren.  

 

Histoarje 

Na het uitspreken van de hiervoor genoemde intentie zijn beide besturen een 

haalbaarheidsonderzoek gestart. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn vastgelegd 

in een daarvoor bedoelde Fusie Effect Rapportage (FER). De beide besturen hebben vervolgens 

aan de colleges van B&W van betrokken gemeenten gevraagd om op grond van de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs (artikel 53g, onder lid 3i) advies uit te brengen over de fusie als onderdeel 

van deze FER.  

 

De twee besturen hebben aangegeven dat het doel en noodzaak tot bestuurlijke fusie met name 

is gericht op het behouden van de levensvatbaarheid, continuïteit, spreiding en aanbod van 

openbaar voortgezet onderwijs binnen de gemeenten Smallingerland en Opsterland en de regio 

als gevolg van dalende leerlingaantallen. Het borgen van hoge onderwijskwaliteit, voldoende 

keuzevrijheid voor ouders en leerlingen en de werkgelegenheid zijn door hen eveneens als reden 

aangedragen om het onderwijsaanbod onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid te brengen.  

 

Voor de volledigheid merken wij hierbij nog op dat op basis van deze FER uiteindelijk de  

Minister van OCenW beslist over de voorgestelde bestuurlijke fusie. 

 

Kearnboadskip 
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Wij onderschrijven de hiervoor aangedragen argumenten en hebben dan ook besloten om 

een positief advies af te geven over de voorgestelde fusie. Daarover hebben wij het bestuur 

van Stichting OSG Singelland schriftelijk geïnformeerd. 

 

Konsekwinsjes 

De schoolbesturen kunnen het proces van fusie verder voortzetten.  

 

Kommunikaasje 

Wij onderschrijven de argumenten en hebben besloten een positief advies af te geven over de  

voorgestelde fusie. Daarover hebben wij het bestuur van Stichting OSG Singelland schriftelijk 

geïnformeerd. 

 

Ferfolchtrajekt 

OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaschool zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere 

uitvoering van de bestuurlijke fusie. 
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