Uitspraaknr. G392
Datum:
12 mei 1993
Soort geschil:
Adviesgeschil
Partijen:
De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool mr. G.J. van Heuven Goedhart, nader aan
te duiden als medezeggenschapsraad (MR)
-tegenhet college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, nader aan te duiden als bevoegd gezag
Overwegende met betrekking tot de feiten:
Het geschil
Het bevoegd gezag heeft op 5 april 1993 besloten de openbare basis-school mr. G.J. van Heuven
Goedhart in beginsel met ingang van 1 augustus 1994 samen te voegen met de dr. A. Plesmanschool.
Bij schrijven van 6 april 1993 is aan de desbetreffende medezeggen-schapsraden gevraagd een
advies over deze voorgenomen fusie uit te brengen. Tevens is aan de personeelsgeleding van deze
raden de regeling van de gevolgen van de fusie voor het personeel ter instemming voorge-legd.
Op 29 april 1993 heeft de MR het bevoegd gezag schriftelijk laten weten negatief te adviseren over de
voorgenomen fusie.
Tegelijkertijd heeft de MR overeenkomstig artikel 19, lid 1, onder c, WMO 1992 een adviesgeschil
aanhangig gemaakt bij de Landelijke geschil-lencommissie voor het openbaar onderwijs, hetgeen is
gebeurd bij brief van 29 april 1993.
Overwegende ten aanzien van het recht:
Ingevolge artikel 19, lid 1, onder c, WMO 1992 kan een medezeggen-schapsraad de
geschillencommissie verzoeken een geschil in behandeling te nemen, indien het bevoegd gezag
besloten heeft een door de medezeg-genschapsraad uitgebracht advies niet of niet geheel te volgen
en de medezeggenschapsraad van oordeel is dat daardoor de belangen van de school of zijn eigen
belangen ernstig worden geschaad.
De commissie constateert, dat het bevoegd gezag op het tijdstip van aanmelding van het geschil nog
geen definitief besluit omtrent het door de MR uitgebracht advies heeft genomen.
Derhalve kan er thans nog geen sprake zijn van een adviesgeschil zoals omschreven in artikel 19, lid
1, onder c, WMO 1992.
Gebruikmakend van artikel 9 van haar reglement komt de commissie - zonder nader onderzoek in te
stellen - tot de conclusie, dat de MR in zijn verzoek om een adviesgeschil in behandeling te nemen
niet ontvan-kelijk moet worden verklaard nu het bevoegd gezag nog geen definitief besluit heeft
genomen omtrent het uitgebrachte advies van de MR inzake het voornemen tot fusie.
Concluderende:
dat de MR in zijn verzoek d.d. 29 april 1993 om een adviesgeschil in behandeling te nemen niet
ontvankelijk verklaard dient te worden.
Den Haag, 12 mei 1993

de secretaris, de voorzitter,
(mr. N.L.P. te Bos) (mr. B.K. Olivier)

