Intentieverklaring
De Stichting Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn
en
de Katholieke Stichting Ashram College
verder te noemen: de besturen1,
hier rechtsgeldig vertegenwoordigd,
overwegende :
a. dat sinds 1 augustus 2018 beide besturen werken met het model van de “personele unie”, waarbij
zowel de bestuurder als de staf voor beide organisaties werken;
b. dat sindsdien de ambitie is om te groeien naar een bestuurlijke fusie;
c. dat de huidige personele unie de ideale opmaat is voor deze fusie;
d. dat zowel de bestuurders als de Raden van Toezicht van beide stichtingen van mening zijn dat het
moment om de stap naar de fusie te zetten nu is gekomen, zodat er één organisatie ontstaat;
e. dat de belangrijkste redenen van deze fusie zijn:
i.
De continuïteit van het Christelijke onderwijs in de regio te versterken;
ii.
De keuzemogelijkheden voor ouders/leerlingen in de regio behouden;
iii.
De regionale positie van beide organisaties versterken;
iv.
Het waarborgen van de continuïteit van het nu bestuurlijk kleinschaliger Ashram College
binnen een grotere bestuurlijke organisatie;
v.
De continuering van de samenvoeging van de centrale ondersteuning waardoor centrale
diensten zijn ontstaan met een kwaliteits- en dienstenniveau dat beide organisaties
afzonderlijk niet hadden kunnen realiseren;
vi.
Afname van de administratieve drukte, zodat de focus van de organisatie meer op
onderwijsinnovatie en kwaliteitsontwikkeling kan worden gericht;
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Het betreft hier ‘de jure’ twee besturen maar ‘de facto’ één bestuur. Omwille van de juridisch te
onderscheiden rechtspersonen is hier voor het meervoud gekozen.
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vii.

Efficiencyvergroting en kostenbesparing door het voorkomen van het huidige dubbele werk
(zoals twee begrotingen, jaarrekeningen, aanstellingen etc.), waardoor ook meer
bedrijfseconomische zekerheid kan worden geboden ook op langere termijn.

spreken hierbij de intentie uit:
-

-

-

om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid van de omzetting van de huidige
personele unie naar een besturenfusie;
dat als uit dit onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat de verwachte voordelen kunnen worden
gerealiseerd en er zich geen ernstige negatieve effecten of risico’s voor een of beide partijen
voordoen, dit voornemen wordt omgezet in een definitief besluit tot bestuurlijke fusie;
om bij het onderzoek en de besluitvorming in elk geval te betrekken: de medezeggenschap, de
directeuren, de ouders, de Raden van Toezicht en de gemeenten Alphen aan den Rijn en
Nieuwkoop;
ernaar te streven dat deze bestuurlijke fusie uiterlijk per 1 januari 2021 wordt gerealiseerd.

De besturen besluiten daarbij:
1. ten behoeve van het onderzoek en de processturing een Stuurgroep in te richten bestaande uit de
bestuurders, de bestuurssecretaresse (lid in de ondersteuning van dit kernteam) en een extern
procesbegeleider (lid van de Stuurgroep als adviseur);
2. deze Stuurgroep op te dragen om conform de afgesproken planning de stappen te zetten die
nodig zijn voor de voorbereiding van en besluitvorming over de beoogde fusie waaronder:
a. de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek, inclusief de bij wet verplichte fusie effect
rapportage;
b. te zorgen voor de in de wet- en regelgeving verplichte consultaties en overleggen (onder
meer de Raden van Toezicht, medezeggenschap, de ouderraadpleging en de gemeente);
c. een schriftelijke rapportage te verzorgen waarop definitieve besluitvorming omtrent het
bestuurlijk samengaan kan worden gebaseerd;
d. het opstellen van alle andere documenten die nodig zijn om de fusie tot uitvoering te
brengen.
3. dat deze intentieverklaring kracht van werking krijgt nadat de beide Raden van Toezicht en
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden aan deze intentieverklaring hun instemming
hebben verleend en de dialoog daarover het bestuur geen aanleiding geeft deze verklaring te
wijzigen of in te trekken.
Aldus opgemaakt te Alphen aan den Rijn op 28 augustus 2020 en overeengekomen,

Piet Jansen,
voorzitter College van Bestuur

Bert van Leeuwen,
lid College van Bestuur
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