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Collegebesluit 

1. De fusie van obs De Pikeloer met obs Dûbelspan als wenselijk te beschouwen, en dit aan te 
geven in de fusie effect rapportage aan het Rijk.  

2. Stemt in met de uitgaande brief aan stichting KyK. 
 

Toelichting/achtergrond 

De openbare basisschool De Pikeloer in Wiuwert heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. 
Daarom heeft het schoolbestuur stichting KyK besloten om de school per 1 augustus 2022 op te 
heffen/sluiten en samen te gaan met obs Dûbelspan in Boazum. Stichting KyK vraagt nu 
fusiefaciliteiten aan bij het Rijk. Voor de voorgenomen fusie is een collegeadvies vereist. Dit 
collegeadvies wordt verwerkt in de fusie effect rapportage, die door stichting KyK wordt opgesteld. 
 
Op grond van artikel 64b, lid 2j Wet op het Primair Onderwijs vraagt het schoolbestuur de gemeente 
om advies over de wenselijkheid van genoemde fusies. 
 
We kunnen als gemeente akkoord gaan met het wenselijk beschouwen van de voorgenomen fusie. 
En dit akkoord als advies mee geven voor in de fusie effect rapportage van stichting KyK aan het 
Rijk.  
 
De keuze van stichting KyK om in eerste instantie obs Dubelspân en obs De Pikeloer te fuseren en 
nader onderzoek te doen naar een verdergaande fusie met obs De Fôlefinne op termijn beantwoordt 
aan het doel van op termijn voldoende openbaar onderwijs in de omgeving Boazum, Wiuwert en 
Easterwierrum.  
 
U heeft als raad in de vergadering van 3 februari 2022 besloten om het bestuur en de 
instandhouding van De Pikeloer te Wiuwert niet zelf over te nemen aangezien het openbaar 
onderwijs in het verleden op afstand is geplaatst.  
 
Artikel 64 en 110  WPO juncto artikel 37 verordening voorzieningen huisvesting onderwijs SWF 
regelen de voorgenomen fusie en de gezamenlijke akte van buiten gebruikstelling schoolgebouw/-
terrein daarna. 
 
Per 1 augustus 2022 zal het schoolgebouw van ‘De Pikeloer’ in Wiuwert ‘om niet’ worden 
overgedragen van het schoolbestuur aan de gemeente. Hieraan vooraf zal een gezamenlijke opname 
worden gedaan met de vraag of er sprake is van achterstallig onderhoud. Dit wordt opgenomen in 
een proces-verbaal van oplevering. Met een verklaring van buitengebruikstelling wordt het 
registergoed door stichting KyK terug geleverd aan de gemeente (afdeling Vastgoed/RBD) en 



 

ingeschreven in de basisregistratie van het Kadaster. Dit is onder meer gebaseerd op het juridisch 
eigendom van een schoolbestuur en het economisch claimrecht van de gemeente. De resterende 
boekwaarde wordt met het vastgoed overgedragen. 

Bijlage(n) 

Brief KyK adviesaanvraag FER 
Fusierapportage Dûbelspan-De Pikeloer 
Uitgaande brief FER De Pikeloer 
 


	Informatie raad/mededeling college
	Collegebesluit
	Toelichting/achtergrond
	Bijlage(n)


