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Onderwerp: advies onderwijsraad opheffingsnorm kleine scholen 

Geachte leden van de raad, 

Ter uitvoering van een door de gemeenteraad van Montferland aangenomen motie 
inzake het advies van de onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen" hebben wij bij brief 
van 21 maart j l . de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verzocht 
geen gevolg te geven aan dit advies waar het de opheffingsnorm van 100 kinderen voor 
kleine scholen betreft. 
Een afschrift van onze brief en de betreffende motie van de gemeenteraad doen wij u 
hierbij toekomen. Wij willen u oproepen ons standpunt te steunen, en dit kenbaar te 
maken aan de staatssecretaris. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Montferland, 
namens dezen. 
Hoofd Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, 

nd MJ. 

Verzonden: 4 APR 2013 
Nptar 
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advies onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen" 
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Datum: 
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21 maart 2013 

Mijnheer de staatssecretaris, 

Onlangs heeft de onderwijsraad u het advies "Grenzen aan kleine scholen" aangeboden. 
De raad adviseert in dit rapport de minimum opheffingsnorm in het primair onderwijs te 
verhogen naar 100 leerlingen. 

Naar aanleiding van dit advies heeft de gemeenteraad van onze gemeente in zijn 
vergadering van 28 februari j l . unaniem een motie aangenomen waarin ons college 
wordt opgeroepen stelling te nemen tegen dit advies. Een kopie van deze motie hebben 
wij als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Met de gemeenteraad van Montferland zijn wij van mening dat: 
het ten uitvoer brengen van dit advies zal leiden tot verdere leegloop van de 
kleine kernen in onze gemeente, en het verdwijnen van steeds meer 
voorzieningen; 
het behoud van scholen in de kernen van onze gemeente essentieel is voor 
het in stand houden van de leefbaarheid; 
bij de vraag of een school open moet blijven de kwaliteit van de school 
leidend moet zi jn; 
besluitvorming hierover op lokaal niveau moet plaatsvinden, en niet door de 
centrale overheid; 
het belangrijk is voor kinderen om in hun eigen vertrouwde omgeving naar 
school te kunnen gaan. 

Aan de overwegingen van de gemeenteraad willen wij nog toevoegen dat de kwaliteit 
van het onderwijs mede gediend is door de borging van de school in de lokale 
gemeenschappen. Anders gezegd maakt de basisschool hier naar onze mening 
onlosmakelijk onderdeel van uit. 

Wij willen u dan ook oproepen het advies van de onderwijsraad niet te volgen en geen 
voorstellen te doen die de voortzetting van scholen met minder dan 100 leerlingen 
bedreigen. Tevens willen wij u verzoeken nader met ons van gedachten te wisselen over 
de gevolgen van het tot uitvoering brengen van meergenoemd advies. 

27MRT2013 

Verzonden: FSC 

FSC* C0171JS 



Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de leden van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal, en aan de overige Nederlandse Gemeenten met het verzoek met 
ons stelling te nemen tegen het betreffende advies van de onderwijsraad. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Montferland, 
De seg^etaptS; De burgemeester. 

T.M. vers eppink-Schuitema 
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Motie over een niet geagendeerd onderwerp 

Motie over een niet geagendeerd onderwerp 

De raad van de gemeente Montferland In vergadering bijeen op 28 februari 2013 

constaterende dat: 
• de Onderwijsraad met een advies is gekomen dat alle scholen met 

minder dan 100 leerlingen moeten worden gesloten 

overwegende dat: 
• opvolgen van dit advies zal leiden tot verdere leegloop van de kleine 

kernen in onze gemeente en het verdwijnen van steeds meer 
voorzieningen 

• het behoud van scholen in de kernen van onze gemeente essentieel is 
voor het in stand houden van de leefbaarheid 

• bij de vraag of een school open moet blijven de kwaliteit van de school 
leidend moet zijn 

• op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden 
moeten blijven en dat dit geen zaak Is voor Den Haag 

• het belangrijk is voor kinderen in de eigen vertrouwde omgeving naar 
school te kunnen gaan 

verzoekt het College: 
• zich uit te spreken tegen deze voorstellen van de onderwijsraad 
• de staatssecretaris van onderwijs hierover te Informeren en de 

staatssecretaris op te roepen geen voorstellen te doen die de 
voortzetting van scholen onder de 100 leerlingen bedreigen 

• in gesprek te gaan met het Ministerie van OCW over de gevolgen van 
het verhogen van de opheffingsnorm voor onze gemeente 

• een afschrift van uw brief aan de staatssecretaris te sturen en aan de 
leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

• andere gemeenten op te roepen deze reactie ook te sturen aan de 
staatssecretaris en in VNG verband samen op te trekken om verhoging 
van de opheffingsnorm van 23 naar 100 leerlingen te voorkomen / aan 
de orde te stellen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Namens de CDA gemeenteraadfractie Montferland 

van Lej&uw 

Deze motie is (aangenomen )̂ in de vergadering van 28 februari 2013 
verworpen 

's-H 

er 
D. Berends 


