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ALMEERSE SCHOLEN GROEP 

                                                                                           
 

 

BESLUIT 

 

 

Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep, stichting voor openbaar primair en voortgezet 

onderwijs respectievelijk het bestuur van de Almeerse Scholen Groep, stichting voor 

openbaar primair onderwijs, Nieuwe Wijken. 

 

Overwegende dat  ten behoeve van voornoemde stichtingen een commissie bezwaarschriften 

is ingesteld; 

 

Overwegende dat voor deze commissie met ingang van 12 januari 2010 een regeling is 

vastgesteld met betrekking tot de werkwijze van de commissie;  
 

Overwegende dat de statuten van hiervoor genoemde stichtingen met ingang van 21 december 2012 

zijn gewijzigd en voornoemde regeling dientengevolge in overeenstemming dient te worden gebracht 

met deze statutenwijzigingen ; 

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

BESLUITEN: 

 

met ingang van 1 februari 2013 de navolgende “Regeling commissie bezwaarschriften ASG” 

vast te stellen: 

 

Artikel 1  Definities 

 

a. commissie: adviescommissie voor bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 7:13 van de 

Algemene wet bestuursrecht, welke adviescommissie actief is voor zowel de Almeerse 

Scholen Groep, stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs als de 

Almeerse Scholengroep, stichting voor openbaar primair onderwijs, Nieuwe Wijken; 

b. Raad van Toezicht: de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 5 van de akte van 

statutenwijziging van de Stichting Entrada, welke raad van toezicht tevens is belast 

met de functie intern toezicht als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de 

Wet op het voortgezet onderwijs ten aanzien van de Almeerse Scholen Groep, 

stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs en de Almeerse 

Scholengroep, stichting voor openbaar primair onderwijs, Nieuwe Wijken; 

c. Stichting Entrada: De stichting die het bevorderen van de (bestuurlijke) samenwerking 

tussen de stichtingen behorende tot de Almeerse Scholen Groep, waaronder begrepen ASG, 

ASG Nieuwe Wijken en ABVO, en de door deze stichtingen in stand gehouden scholen voor 

primair en voortgezet onderwijs, tot doel heeft; 
 

 



  Aldus vastgesteld door het CvB op 21 januari 2013 
 

 

d. Bestuur:  het bestuur van de Almeerse Scholen Groep, stichting voor openbaar primair 

en voortgezet onderwijs respectievelijk het bestuur van de Almeerse Scholen Groep, 

stichting voor openbaar primair onderwijs, Nieuwe Wijken, welk bestuur wordt 

gevormd door Stichting Entrada, daarbij vertegenwoordigd door haar college van 

bestuur; 

e. wet: Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 2  Commissie 

 

De commissie, zoals bedoeld in artikel 1, onder a, adviseert de raad van toezicht dan wel het  

bestuur met betrekking tot bezwaarschriften als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 3  Samenstelling commissie 

 

1. De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, twee leden, en een 

plaatsvervangend lid. 

2. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen 

door het bestuur. 

3. De voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van en zijn 

niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  

 

Artikel 4  Werkwijze commissie 

 

De commissie regelt haar eigen werkwijze en wijze van vervanging. 

 

Artikel 5  Secretaris 

 

1 Het bestuur wijst één of meer deskundigen aan als secretaris van de commissie. 

2 De secretaris is geen lid van de commissie. 

 

Artikel 6  Overleggen van stukken 

 

1. De belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, dient alle gegevens te 

verstrekken die naar het oordeel van de commissie relevant zijn voor het onderzoek in 

het kader van dit bezwaarschrift. 

2. De directeur/rector van de school die bij het bezwaarschrift betrokken is, wordt in 

kennis gesteld van het bezwaarschrift. 

3. Aan de commissie worden alle bescheiden die ten grondslag hebben gelegen aan het 

bestreden besluit, ter beschikking gesteld. 

4. Aan de commissie worden op verzoek van de secretaris van de commissie alle stukken 

overlegd die betrekking hebben op de zaak die onderwerp is van het bezwaarschrift. 
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Artikel 7  Uitoefening bevoegdheden 

 

De bevoegdheden in de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van 

deze verordening uitgeoefend door de secretaris van de commissie: 

a. artikel 2:1, tweede lid; 

b. artikel 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn; 

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de 

behandeling door de commissie; 

d. artikel 7:4, tweede lid. 

 

 

Artikel 8  Vooronderzoek 

 

De voorzitter van de commissie kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen 

zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. 

 

 

Artikel 9  Hoorzitting 

 

1. De secretaris stelt belanghebbenden op de hoogte van plaats en tijdstip waar de 

hoorzitting plaatsvindt en nodigt hen tenminste 7 dagen voordat de hoorzitting 

plaatsvindt, uit. 

2. De voorzitter beslist over toepassing van artikel 7:3 van de wet; 

3. De hoorzitting is niet openbaar. 

4. Voor het houden van een zitting als bedoeld in het eerste lid is vereist dat de 

meerderheid van het aantal leden van de commissie, onder wie in elk geval de 

voorzitter, aanwezig is, tenzij het horen door de commissie is opgedragen aan de 

voorzitter of één van de leden van de commissie. 

 

 

Artikel 10  Beraadslaging en advies 

 

1. Voor de beraadslaging van de commissie is vereist dat de meerderheid van het aantal 

leden van de commissie, onder wie in elk geval de voorzitter, aanwezig is. 

2. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. 

Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 

3. Beraadslaging door de commissie vindt plaats achter gesloten deuren. 

 

 

Artikel 11 Wijziging regeling 

 

De commissie kan voorstellen doen tot wijziging van deze regeling. 
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Artikel 12  Inwerkingtreding  

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2013. 

 

 

 

Aldus besloten op 21 januari 2013.                     

 

 

 

Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep ,stichting  

voor openbaar primair en voortgezet onderwijs, 

 

 

 

 

Stichting Entrada  

te dezen vertegenwoordigd door: drs. J.H. van der Vegt    MPM, 

voorzitter college van bestuur 

 

 

Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep , stichting  

voor openbaar primair onderwijs, Nieuwe Wijken, 

 

 

 

 

Stichting Entrada  

te dezen vertegenwoordigd door: drs. J.H. van der Vegt    MPM, 

voorzitter college van bestuur 

 

 

 

 

Goedgekeurd door het college van bestuur van de Stichting Entrada op 21 januari 2013    

 

 

Drs. J.H. van der Vegt MPM 

voorzitter college van bestuur 

 

 

             


