Instemmingsgeschil

OVERDRACHT VAN SCHOLEN
In een gemeente is een stichtingsbestuur het bevoegd gezag over tien openbare scholen voor primair onderwijs. De gemeente is betrokken bij een
gemeentelijke herindeling die er toe leidt dat het
grondgebied per 1 januari 2014 wordt verdeeld
over vier andere gemeenten. Het bevoegd gezag
wil zijn scholen overdragen aan de stichtingen die in
de vier gemeenten de openbare basisscholen in
stand houden. De gmr stemt niet met dit intentievoorstel in. Daarop vraagt het bevoegd het oordeel
van de geschillencommissie. Hilde Mertens
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