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Onderwerp

Goedkeuring oprichting stichting Governor de Graaffschool Foundation

Geachte heer Berkel,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 13 januari
jl. van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius het verzoek
ontvangen de oprichting van een stichting ter verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs goed te keuren conform artikel 9 van de Wet Financiën openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES). Het openbaar lichaam is voornemens de
stichting Governor de Graaffschool Foundation op te richten. Op basis van die
documentatie en nader verkregen informatie reageert het Cft met deze brief op uw
verzoek.
Juridisch kader
Op grond van artikel 9 lid 2 en 3 van de Wet FinBES behoeft een besluit tot het
oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon de goedkeuring van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan het
Cft bij Mandaatbesluit BES.
Het bestuur van Sint Eustatius neemt het besluit tot oprichting van een dergelijke
rechtspersoon alleen indien dit bijzonder is aangewezen voor het verrichten van de
beoogde activiteit. Tevens dient aan de eilandsraad een ontwerpbesluit te worden
gezonden en dient de eilandsraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het bestuurscollege te brengen, waaraan blijkens de
informatie is voldaan.
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Uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) volgt dat de eilandsraad kan besluiten dat
een school op het openbaar lichaam in stand worden gehouden door een stichting. In
deze wet wordt aangegeven aan welke vereisten de statuten moeten voldoen. De
concept statuten van de stichting Governor de Graaffschool Foundation voldoen aan
deze eisen.
Tenslotte is de Code Corporate Governance van Sint Eustatius van toepassing op de
stichting; het bestuurscollege geeft in het verzoek tot goedkeuring aan dat hiermee
rekening is gehouden bij de oprichting van de stichting.
Afweging
In beginsel worden publieke taken uitgeoefend door een publiekrechtelijke organisatie
en wordt de oprichting van rechtspersonen ontmoedigd. Een voorwaarde om toch over
te gaan tot de oprichting is als de stichting bijzonder aangewezen is voor het verrichten
van de beoogde activiteit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan nu in de WPO in artikel
54 lid 1 is opgenomen dat een eilandsraad kan besluiten dat een of meer openbare
scholen in het openbaar lichaam in stand worden gehouden door een stichting die zich
ten doel stelt het in stand houden van een of meerdere openbare scholen. De
overweging om over te gaan tot oprichting van de Governor de Graaffschool Foundation
ligt verder in het terugdringen van bestuurlijke drukte en een slagvaardiger optreden
door het betrekken van expertise.
Oordeel
De WPO geeft aan dat de eilandsraad kan besluiten dat een openbare school in Sint
Eustatius in stand wordt gehouden door een stichting die zich dat ten doel stelt. Er is
sprake van een publiek belang, waarbij de actieve betrokkenheid van andere partijen
nodig dan wel wenselijk is. De gekozen rechtsvorm is een stichting, omdat het doel het
niet noodzakelijk maakt deel te moeten nemen in risicodragend vermogen.
Het Cft geeft op basis van de ontvangen documentatie conform artikel 9 lid 3 Wet
FinBES goedkeuring voor het besluit tot oprichting van de stichting Governor de
Graaffschool Foundation.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die te geven.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof.dr. A.F.P. Bakker
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De voorzitter van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius
De directeur P&O, drs. Nadya van Putten

