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Geacht presidium,
De gemeenteraad van Dink elland heeft in zijn vergadering van 26 februari 2013 de bijgevoegde motie
met als onderwerp "Advies Onderwijsraad k leine scholen sluiten" unaniem aangenomen en zijn
presidium opgedragen deze ondermeer naar u te zenden.

Hoogachtend,
Het presidium van de gemeenteraad van Dink elland,
NarneTţş dezen,
oe griffieTT

Mr. O J . R . J . Huitema
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Motîe

motie unaniem aangencŵţán

Raadsvergadering: 26 februari 2013
Agendapunt: Open debatronde
Onderwerp: advies Onderwijsraad kleine scholen sluiten
Indieners: fracties CDA, PvdA
De Raad van de gemeente Dinkelland
ī n ver gader ing bijeen op 26 febr uar i 2013

Constaterende
dat de Onderwijsraad op 14 februari 2013 het adviesrapport 'Grenzen aan kleine scholen'
heeft aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs;
dat de Onderwijsraad adviseert alle basisscholen met minder dan 100 leerlingen per 2019 te
sluiten;
Overwegende
dat de Onderwijsraad met dit advies voorbij gaat aan het grote belang van scholen in kleine
kernen;
dat het behoud van scholen in de kernen van onze gemeente Dinkelland essentieel is voor
het in stand houden van de leefbaarheid;
dat bij de vraag of een school al dan niet open moet blijven de kwaliteit van de school
leidend moet zijn;
dat opvolgen van dit advies van de Onderwijsraad zal leiden tot verdere leegloop van de
kernen in onze gemeente Dinkelland en het verdwijnen van steeds meer voorzieningen;
dat het belangrijk is voor kinderen in de eigen vertrouwde omgeving naar school kunnen
gaan;
Spreekt uít
Van oordeel te zijn dat het hierboven aangehaalde advies van de Onderwijsraad terzijde
moet worden gelegd, omdat hiermee wordt voorbijgegaan aan de belangrijke
maatschappelijke en sociale functie die basisscholen hebben in de kleine kernen en
uitvoering van het advies aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid in
deze kernen;
van oordeel te zijn dat bovenstaande overwegingen aanleiding zijn om als lokale overheid in
een vroeg stadium een duidelijk en krachtig signaal af te geven aan Den Haag;

En draagt het College op
I.

in gesprek te blijven met de betrokken partijen betreffende de uitvoering van het
basisonderwijs binnen de gemeente Dinkelland, met als doel basisonderwijs in de
kernen van Dinkelland zoveel mogelijk te behouden;

En draagt het presidium op
I.

Deze motie toe te zenden aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, aan de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de fracties van de Tweede Kamer der
Staten-Generaai;

II.

Deze motie toe te zenden aan de raden van de gemeenten in Overijssel;

III.

Deze motie toe te zenden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 26 februari 2013
R. Breukers, fractie CDA
J. ter Schegget, fractie PvdA

