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Van: Kitty Schijven - Laeven [mailto:k.schijven@oirschot.nl] 
Verzonden: donderdag 14 maart 2013 14:06
Aan: 
Onderwerp: Motie verhoging opheffingsnorm basisscholen
 
L.S.,
 
De gemeenteraad van Oirschot heeft in de raadsvergadering van 26 februari een 
motie aangenomen om zich uit te spreken tegen het onlangs uitgebrachte advies 
van de onderwijsraad om de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen naar 100
leerlingen. In deze motie heeft de raad het college verzocht de staatssecretaris
van onderwijs, Dhr. Dekker, dringend op te roepen dit advies niet over te nemen 
en geen voorstellen te doen ter verhoging van de opheffingsnorm. 
 
Daarnaast heeft de gemeenteraad het college verzocht een afschrift van deze 
brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal te sturen en alle 
Nederlandse gemeenten op te roepen een gelijksoortige reactie aan de 
staatsecretaris te zenden. Ter uitvoering van dit laatste deel van deze motie 
zend ik u bijgaande brief aan de staatsecretaris toe met het verzoek om deze 
onder de aandacht van uw gemeenteraad te brengen.
Met vriendelijke groet,
Kitty Schijven
Beleidsmedewerker Onderwijs

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Telefoon: (0499) 58 33 33
Adres: Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot
Website: HYPERLINK "http://www.oirschot.nl"www.oirschot.nl
Twitter: @gem_oirschot
 
 
  _____  

Disclaimer

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender 
hiervan in kennis te stellen, het e-mail bericht naar de juiste persoon door te 
sturen of dit bericht te retourneren. De gemeente aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de schade door of als gevolg van de informatie uit dit 
bericht. Het bericht geldt niet als officieel besluit maar is informatief van 
aard. Om uw bezwaar of aanvraag rechtsgeldig te laten zijn, dient u dit 
schriftelijk in te dienen. De beantwoording zal altijd schriftelijk 
plaatsvinden. U wordt erop gewezen dat aan toezeggingen van ambtenaren die niet 
beslissingsbevoegd zijn, in welke vorm dan ook, geen rechten kunnen worden 
ontleend. De gemeente betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het 
voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf
de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan de gemeente 
niet aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade veroorzaken, 
waaronder schade aan computer(systeem).
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