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Geachte leden van de raad,

4

Op 17 december 2020 heeft u in de raadsvergadering besloten om de
geheimhouding (raadsvoorstel met kenmerk 2049929) op de bijlagen bij de
volgende stukken op te heffen:
1.
2.
3.
4.

Ontwikkelingen onderwijs (ken merk 193667 4)
Vervolg ontwikkelingen onderwijs (kenmerk 1939733)
Stand van zaken ontwikkelingen onderwijs (kenmerk 1951996)
Stand van zaken onderwijs II kenmerk 2011185)

Reden hiervoor was de actuele ontwikkelingen bij STOVOD. Hierbij
ontvangt u de bijlagen openbaar.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

Ir. S.M. Brandligt Lb.
, secretaris

dr. M. Ber0er, I.s.
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Ontwikkelingen Grotius Collegeonderwijs

Ons kenmerk

4028793
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geach te I eden van de gemeenteraad,
Op 19 februari 2019 heeft het Grotius College {STOVOD) u schriftelijk
geïnformeerd over de onderzoeken van de Onderwijsinspectie bij het
Grotius College en bij het bestuur. Ook heeft het schoolbestuur inzicht
gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het oordeel van de
Onderwijsinspectie te verbeteren. De interventies zijn gericht op bestuurlijke
kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog en financieel
beheer. Het leidend principe is dat de kwaliteit van het onderwijs zo snel
mogelijk weer op niveau kamt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het
schoolbestuur.
Het college onderschrijft het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs
in de stad. Samen met de verschillende schoolbesturen maken wij
afspraken over de wijze waarop zij dit organiseren. Het Grotius College en
de gemeente hebben in 2018 afspraken over governance en het uitwisselen
van informatie vastgelegd in een convenant en zijn in dit kader doorlopend
met elkaar in gesprek over de voortgang van het verbetertraject. We
brengen u met deze brief graag op de hoogte van de meest recente
ontwikkelingen in deze professionaliseringsslag.
Ontwikkelingen
Met ingang van 1 januari 2018 is STOVOD overgegaan naar een model van
Raad van Toezicht met een rector/bestuurder en zijn de statuten aangepast.
Sinds 1 augustus 2018 zijn de drie voormalige bestuursleden van
rechtswege afgetreden uit de Raad van Toezicht en is de huidige Raad van
Toezicht actief met vijf leden. Deze Raad van Toezicht oefent haar taak
kritisch uit en houdt de vorderingen structureel en nauwlettend in de gaten.
Dit heeft er ender andere toe geleid dat er een interim bestuurder, de heer
Te Marvelde, is aangesteld om de benodigde stappen te zetten.
De Raad van Toezicht en de interim bestuurder hebben aan de gemeente
laten weten dat zij zieh zergen maken over de financiële positie en de
organisatorische kwaliteit van het Grotius. De Raad van Toezicht en de
interim bestuurder willen zieh de kernende tijd inspannen om de school
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kwalitatief, maar ook bestuurlijk-organisatorisch en in financieel opzicht
duurzaam gezond te maken en hebben de gemeente gevraagd hen in dit
proces te ondersteunen. Ze doorlopen hiervoor een zorgvuldig en gedegen
proces, zodat keuzes goed geïnformeerd kunnen worden gemaakt.
Op verzoek van de Raad van Toezicht voert een onafhankelijk externe
adviseur in opdracht van de gemeente de komende twee maanden een
scenario-onderzoek uit gericht op de toekomst van het Grotius College.
Het college heeft op 3 september ji. geheimhouding op deze brief opgelegd
op basis van artikel 25, lid 2, van de gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub g
van de wet openbaarheid van bestuur (het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden). Het college wil het
Grotius niet benadelen door deze informatie nu openbaar te maken. Wij
verzoeken uw raad dan ook de geheimhouding op grond van artikel 25, lid
3, Gemeentewet te bekrachtigen in uw eerstvolgende raadsvergadering en
de geheimhouding niet eerder op te heften dan 1 januari 2020. Dan is er
meer inzicht in de haalbare scenario's voor de toekomst en zijn de
betrokkenen geïnformeerd.
Vervolg
Zodra er meer duidelijk is met betrekking tot het scenario-onderzoek of er
andere relevante ontwikkelingen zijn, informeren we uw raad direct.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

ir. T.C.S. Vollebregt 1.b.
, secretaris

dr. M. Berger, I.s.
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Uw brief van
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Geachte leden van de gemeenteraad,

1

In de eerste brief inzake ontwikkelingen onderwijs (kenmerk 1936674) bent
u geïnformeerd over de aanstelling van de interim bestuurder, de heer Te
Marvelde bij het Grotius College. Hij is door de Raad van Toezicht
aangesteld om het Grotius College kwalitatief, maar ook bestuurlijkorganisatorisch en in financieel opzicht duurzaam gezond te maken.
Op 6 september 2019 is het college geïnformeerd door de Raad van
Toezicht van STOVOD dater vermoedens zijn dater financiële
malversaties zijn gepleegd door
Op basis daarvan
heeft de Raad van Toezicht aangifte gedaan bij de politie.
is
reeds ontslagen per 1 september 2019.
Daarnaast heeft de interim-bestuurder het bureau Hoffmann
Bedrijfsrecherche de opdracht aeaeven onderzoek te doen naar deze
financiële malversaties.
van het Grotius College is hangende
het onderzoek op non-actief geste Id.
De interim-bestuurder heeft de locatieleiders hiervan op de hoogste gesteld
en dinsdag 24 september wordt het voltallige personeel, vertrouwelijk per
brief, op de hoogte gebracht. Deze brief aan het personeel vindt u in de
bijlage bij deze brief. Ook een aantal strategische partners is geïnformeerd.
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Naast bovenstaande ontwikkelingen is het scenario-onderzoek gericht op
de toekomst van het Grotius College is in volle gang. Zodra de Raad van
Toezicht zieht heeft op de verschillende scenario's en een keuze heeft
gemaakt uit de mogelijke scenario's, wordt u hierover geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

ir. T.0.S. Voilebregt I.b.
, secretaris

dr. M. Berger, l.s.
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GROTIUS

COLLEGE

VERTROUWELIJK
Aan de medewerkers van het Grotius College

Delft,
Kenmerk

24 september 2019
019.018/RvT/MARV

Beste medewerkers van het Grotius College,
In iuni heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt dat
, uit
functie is ontslagen. Tot nu toe hebben wij, Raad van Toezicht
hierover summier gecommuniceerd. Inmiddels zijn wij in
een fase gekomen waarvan wij vinden dat wij jullie op de hoogte moeten stellen van wat
er nu speelt.
Er bestaat een ernstig vermoeden dat er sprake is van financiêle malversaties
Wij laten een diepgaand onderzoek uitvoeren. De Raad van
Toezicht heeft afgelopen week aangifte gedaan bij de politie tegen

houdt intern toezicht
Om na te gaan of dit in voldoende mate
Is geDeurd is de controller, hangende het onderzoek, tot nader orde op non actief
gesteld.
Zowel de Raad van Toezicht als de interim bestuurder kunnen zieh voorstellen dat deze
informatie hard aankomt. Wij verzoeken jullie vertrouwelijk met deze informatie om te
gaan. Niemand- en zeker het Grotius College niet - is gebaat bij negatieve publiciteit.
Wij willen iedere vorm van toedekken voorkomen, maar zijn niet bij voorbaat uit op
openbaarmaking. Onze woordvoerder zal de media, indien nodig, open te woord staan.
Ondertussen gaat het Grotius College door met het bieden van goed onderwijs, en wij als
Raad van Toezicht met ans toezicht. Wij hebben er vertrouwen in dat we samen met
jullie het Grotius College - ook met deze tegenslag- een goede toekomst zullen geven.
Met vriendelijke groet,

4422415

Elsbeth Koek
Voorzitter Raad van Toezicht STOVOD/ Grotius College

Samenleving
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Ontwikkelingen professionalisering Grotius College
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Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de eerste brief inzake ontwikkelingen onderwijs (ken merk 193667 4) bent
u geïnformeerd over de aanstelling van de interim bestuurder, de heer Te
Marvelde bij het Grotius College. In de tweede brief (kenmerk 1939733)
bent u geïnformeerd over het inhuren van Hoffmann Bedrijfsrecherche om
de vermoedens van financiële malversaties te onderzoeken.
In deze brief wordt u geïnformeerd over:
1) de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeenteraad;
2) de actuele ontwikkelingen;
3) de financiële situatie en liquiditeitsprognose;
4) de aankondiging vervolgbrief februari 2020.

Wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeenteraad
Om de stappen toe te kunnen lichten die tot nu toe zijn gezet is het van
belang om te weten wat de taken en verantwoordelijkheden van de Raad
van Toezicht, het College van Bestuur en de gemeenteraad zijn.
Wanneer er sprake is van een reguliere situatie zijn de taken en
verantwoordelijkheden op grand van de Wet op het voortgezet onderwijs
(hierna: "Wvo"), de statuten van de stichting STOVOD (hierna: "statuten")
en het convenant tussen de gemeente Delft en stichting STOVOD (hierna:
"convenant) als volgt belegd:
Gemeenteraad

•
•
•

Benoemt de leden van de
Raad van Toezicht
Ontvangt ter informatie de
beg roting en het jaarverslag
Controleert of de Raad van
Toezicht op de juiste manier
toezicht houdt.
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•
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•
College van Bestuur

•

•

Benoemt de leden van het
College van Bestuur.
Houdt intern toezicht op het
College van Bestuur.
Stelt de begroting vast en
verantwoord over de wijze
van toezicht houden in het
jaarverslag.
Verantwoordelijk voor het
leiding geven aan de
scholen die in stand worden
gehouden onder stichting
STOVOD (is
verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit, de
financién en de organisatie)
Stelt de begroting en het
jaarverslag op voor de
gehele stichting.

Deze taken en verantwoordelijkheden kunnen anders worden wanneer de
continuiteit van het openbaar onderwijs wordt bedreigd of wanneer er
geconstateerd wordt dater in strijd met wet- en regelgeving is gehandeld.
Op dit moment wordt geconstateerd dat de continuiteit van het voortgezet
openbaar onderwijs in Delft wordt bedreigd, onder andere door
liquiditeitsproblemen. Daarnaast wordt vermoed dat
van STOVOD in strijd met wetgeving heeft gehandeld -dit heeft
te maken met de ernstige vermoedens van financiêle malversaties-.
STOVOD heeft op 13 september 2019 aangifte gedaan van de vermoedens
van financiéle malversaties en op 2 december 2019 het rapport van
Hoffman Bedrijfsrecherche aan het Openbaar Ministerie (hierna: "OM")
overgedragen. Het is nu aan het OM om deze zaak op te pakken, zodat de
rechtbank hier een uitspraak over kan doen.
Kortom, er is geen sprake meer van een reguliere situatie en dat maakt dat
er andere regels kunnen gelden, zodat er kan worden ingegrepen.
Voor onderhavige situatie is artikel 42b Wvo het meest van belang.
Wet op voortgezet onderwijs
Art. 42b lid 10 en 11 lnstandhouding openbare school door een stichting
10. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting niet is
goedgekeurd, neemt de gemeenteraad of gemeenteraden de maatregelen die zij nodig
achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.
11. De gemeenteraad of gemeenteraden zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing
door het bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het
bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.
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mogelijkheden:
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Convenant Gemeente Delft en STOVOD

Art. 3.2
Daartoe heeft de Gemeente op grand van het bepaalde in de Wvo ten aanzien van
STOVOD de navolgende taken en bevoegdheden:
Taak gemeenteraad (algemeen op grand van wet)
( ... )
(Kunnen) lngrijpen in geval van ernstige taakverwaarlozing bestuur of het niet tijdig
vaststellen van de begroting (vindplaats wet: artikel 42b lid 10 en 11 Wvo)
( ... )
Statuten van STOVOD

Art. 10 Toezicht op het college van bestuur
( ... )
3. De Gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige taakverwaarlozing door het
college van bestuur of het functioneren van het college van bestuur in strijd met de
Wvo, de maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijs
te waarborgen en is alsdan bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de schalen en zo
nodig de stichting te ontbinden.
( ... )

Bestuurlijke lijn
Op grond van de huidige situatie (liquiditeitsproblemen en vermoedens van
malversaties) is er gekozen voor de volgende bestuurlijke lijn:
De Raad van Toezicht (hierna: "RVT") en het College van Bestuur (hierna:
"Cvß") in positie houden, zodat:
a) De RvT intensief toezicht blijft houden op alles water nu speelt;
b) De RvT en het Cvß een strafrechtelijke procedure tegen
bij het OM kunnen starten /
kunnen laten afronden;
c) De RvT en het CvB een civielrechtelijke procedure kunnen voeren
tegen ·
om de verduisterde gelden en de geleden
schade terug te vorderen.
Voor deze bestuurlijke lijn is tot nu toe gekozen omdat de
verantwoordelijkheden en bestuurlijke aansprakelijkheid hiermee formeel bij
de Raad van Toezicht en het College van Bestuur blijven. Dit zou anders
zijn wanneer besloten wordt dat de gemeenteraad 'zelf in het bestuur zal
voorzien'. Er is wel een aantal maatregelen genomen.
Maatregelen tot nu toe uitgevoerd:
1) Er heeft een verkenning plaatsgevonden op basis van gesprekken
met het MT, MR, Cvß, RvT en gemeente naar mogelijke scenario's.
Hier is een aantal scenario's uit naar voren gekomen. Deze
scenario's moeten nu verkend gaan worden met andere besturen
voor openbaar onderwijs.
2) De RvT is verzocht een tweede bestuurder te werven met als taak
de mogelijke toekomstscenario's uit te werken. De inhoudelijke
opdracht wordt gezamenlijk door de RvT en de gemeente opgesteld.
Het bureau Chasse heeft in overleg met de RvT en de gemeente
een profiel vastgesteld en heeft kandidaten benaderd. De
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gesprekken met de kandidaten staan gepland op 19 december
2019.
3) De gemeente laat zieh adviseren door Rassers Advocaten om alle
juridische aspecten te laten toetsen zodat de gemeente als extern
toezichthouder de juiste vragen kan stellen.
4) Op verzoek van de gemeente is de aanstelling van de interimcontroller sinds november verhoogt van 0,6 fte naar 1,0 fte om zo
sneller inzage te krijgen in de begroting en de liquiditeitsprognose.
5) De gemeente onderzoekt de financiële situatie van STOVOD
Begroting en liquiditeitsprognose
Op 14 december 2019 heeft de gemeente de door de Raad van Toezicht
vastgestelde begroting en de liquiditeitsprognose ontvangen. Deze worden
nu geanalyseerd. In februari 2020 wordt u nader geïnformeerd over de
financiële situatie en de verschillende mogelijkheden die er zijn om de
verwachte liquiditeitsproblemen (die zieh waarschijnlijk al in 2020 voor
zullen doen) op te kunnen vangen.
Financiële onzekerheden:
• De rijksbijdrage (de bekostiging) vanuit OCW is gebaseerd op
leerlingaantallen op een T-1 systematiek. De leerlingaantallen lopen
terug de laatste jaren. Wanneer er negatief nieuws naar buiten wordt
gebracht en er minder inschrijvingen van aanstaande leerlingen zijn
voor het Grotius, kan dit voor de begroting van 2021 een behoorlijke
negatieve impuls krijgen.
• In de jaarrekening lijkt het dat er voldoende eigen vermogen is. Een
deel hiervan is echter niet daadwerkelijk op te nemen en mag vanaf
2023 niet meer bij het vermogen gepresenteerd worden. Het betreft
een zogenaamd niet inbare vordering op het Rijk.
• Er kan een civielrechtelijke procedure gestart worden tegen
om de mogelijk verduisterde gelden en de
geleden schade terug te vorderen. De vraag is echter of dit allemaal
nog terug te halen valt.
Als
het ministerie van OCW constateert dat de rechtmatigheid van
•
de besteding van de rijksbijdrage over de afgelopen jaren bij nader
inzien toch niet recht- en/ of doelmatig is besteed, kan het ministerie
(de inspectie) de betreffende rijksbijdrage bij besluit terugvorderen.
• Het onderwijs op de locatie Juniusstraat 8 is te divers vorm gegeven
en kan niet bekostigd worden met de middelen die het ministerie
hiervoor beschikbaar stelt. Onderwijsvernieuwing is noodzakelijk,
zowel financieel als inhoudelijk. De vastgestelde begroting is
gebaseerd op de invoering van een nieuw onderwijsconcept op de
Juniusstraat 8. Kanttekeningen hierbij zijn:
o Tot nu toe heeft de MR niet ingestemd met het schoolplan.
Dit is noodzakelijk om de onderwijsvernieuwing in te kunnen
voeren.
o Het lijkt lastig te voorspellen of binnen de oudervereniging
van de Waldorfleerlingen de rust bewaard kan blijven.
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Actuele ontwikkelingen
Vermoedens tinanciele malversaties
Het onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche is afgerond. Het rapport is
op 2 december 2019 overgedragen aan de recherche.
nderwiyskwaliteit
Op 19 december 2019 komt de lnspectie van het onderwijs langs om te
onderzoeken of de verbeterpunten uit het vorige rapport inzake de havo
inmiddels zijn opgepakt en geïmplementeerd. In de brief van februari 2020
zal hierop teruggekomen worden.
Vertrek huidige interim-bestuurder
De interim-bestuurder heeft aan de Raad van Toezicht kcnbaar gcmaakt
zijn opdracht die tot 23 december 2019 loopt, niet te willen verlengen. Als
belangrijkste reden is aangegeven dat hij de onderwijsvernieuwing niet kan
doorvoeren in het door hem noodzakelijk geachte tempo. De MR heeft het
schoolplan, met als belangrijk onderdeel de onderwijsvernieuwing, niet
goedgekeurd, maar ook niet afgewezen. Hierdoor lijkt er een impasse te zijn
ontstaan. De interim-bestuurder blijft tot 1 februari in verband met de
overdracht.
lnvulling College van Bestuur
De kandidaten zijn inmiddels benaderd. Op 19 december vinden de
selectiegesprekken plaats. Gezien het vertrek van de huidige interimbestuurder zullen er niet 1 maar 2 bestuurders worden geworven. Hierbij zal
één bestuurder vooral het interne deel van STOVOD waarnemen en de
tweede bestuurder zieh vooral richten op de toekomstscenario's en de
uitwerking hiervan.
Aankondiging nadere informatie februari 2020
In februari 2020 wil ik u graag nader informeren over:
• de uitkomsten van het werven van de leden van het College van
Bestuur;
• de financiële situatie en de liquiditeitsprognose;
• (naar aanleiding van de begroting en liquiditeitsprognose)
verschillende financiële scenario's waardoor het voortgezet
openbaar onderwijs in Delft duurzaam gecontinueerd kan worden;
• (indien mogelijk) de afwikkeling van de financiële malversaties;
• overige relevante informatie voor uw raad.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

ir. T.C.S. Vollebregt l.b.
, secretaris

dr. M. Berger, l.s.
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Geachte leden van de gemeenteraad,
In december bent u geïnformeerd (kenmerk 1951996) over onder andere de
actuele ontwikkelingen van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft
(STOVOD) c.q. het Grotius College. In deze brief wordt u opnieuw
geïnformeerd over de voortgang.
Onderwijskwaliteit
o Naar aanleiding van het advies van de lnspectie van het Onderwijs
heeft het Grotius College een aantal verbeterpunten doorgevoerd ter
verbetering van de onderwijskwaliteit. De VMBO (G) T- en HAVOafdeling zijn op 19 december door de lnspectie bezecht om te kijken
of dit voldoende resultaten heeft opgeleverd. Dit heeft geresulteerd
in een voldoende beoordeling1 voor beide afdelingen.
o De MR heeft in januari 2020 ingestemd met het schoolplan. Hierdoor
kan de noodzakelijke onderwijsvernieuwing doorgevoerd worden. De
eerste stappen zullen gezet worden met ingang van het schooljaar

2020/2021.
College van Bestuur en Raad van Toezicht
Eind 2019 is gestart met de werving van twee interim-bestuurders. Deze
noodzaak was er door het vertrek van Ohr. Te Marvelde. Op 1 februari zijn
dhr. Paul Zevenbergen en dhr. John van der Meulen benoemd als leden
van College van Bestuur door de Raad van Toezicht en is er sprake
geweest van een warme overdracht met de voormalig interim-bestuurder.

Ohr. Yazir is tot 1 april 2020 lid van de Raad van Toezicht van STOVOD.
Vanwege het aanvaarden van een functie als voorzitter van Stichting
Openbaar Onderwijs Westland is hij genoodzaakt zijn ontslag in te dienen
als lid van de Raad van Toezicht. Zijn brief heeft u inmiddels ontvangen. Op
korte termijn ontvangt u, na een nog te lopen wervingsprocedure door de
RvT, een voordracht voor benoeming van één of meerdere leden van de
Raad van Toezicht met een begeleidend advies.

'onderwijsinspectie.nl

Datum

03-03-2020

Afwikkeling financiële malversaties
Het College van Bestuur van STOVOD is gestart met de afwikkeling van de
financiële malversaties. Het CvB is gestart met de juridische procedure
inzake aansprakelijkstelling om de geleden schade terug te vorderen.
Financiële situatie
o lnmiddels heeft de gemeente een concept begroting en
liquiditeitsprognose ontvangen. De financiële situatie is ernstig. Er is
een reddingsplan opgesteld door het College van Bestuur van
STOVOD. De begroting en liquiditeitsprognose wordt op basis van
het reddingsplan bijgesteld. De gemeente ontvangt deze
documenten op 9 maart 2020.
o De onderwijsinspectie is over de laatste stand van zaken
geïnformeerd.
o Op basis van de door STOVOD overhandigde documenten zal
duidelijk worden wat de financiële situatie is bij STOVOD is. Op
basis van de financiële analyse kijken welke oplossingsrichtingen er
mogelijk zijn.
o Het belangrijkste doel is nog steeds om het voortgezet openbaar
onderwijs in Delft duurzaam te continueren.
Zodra er meer duidelijkheid is over de financiële situatie en welke scenario's
er zijn om het voorgezet openbaar onderwijs duurzaam te continueren,
zullen wij uw raad informeren.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

ir. T.C.S. Vollebregt l.b.
, secretaris

dr. M. Berger, l.s.
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