
[ (15-4-2013) Gemeentebestuur Ĥe... Medembïik inzake scholen in kleine kernen Pagina 1 

13INK04150 13INK04150 
IIMil II III Ml III Hl || || 

Van: Cynthia van Stiphout <cynthia.vanstiphout@medemblik.nl> 
Aan: '"Ummels, Eric'" <E.Ummels@vaals.nl>, "gemeente@aaenhunze.nľ" <gemeente... 
Datum 15-4-2013 13:48 
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L.S., 

De gemeenteraad van Medembïik heeft in de raadsvergadering van 28 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, 

Met vriendelijke groet, 
Cynthia van Stiphout 
Beleidsmedewerker Welzijn (Onderwijs) 

Telefoon: (0229) 85 62 55 
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Onderwerp 

Cynthia van Stiphout 

Brief aan de ministervan Onderwijs inzake het adviesrapport Onderwijsraad over kleine scholen 

Geachte heer Dekker, 

Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Medembïik een motie aangenomen over het onlangs 
uitgebrachte advies van de onderwijsraad om de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen naar 
2100 leerlingen. Als college van Burgemeester en Wethouders hebben wij deze motie overgenomen. 
Met deze brief informeren wij u over de inhoud van de motie en maken wij onze vervolgstappen aan 
u kenbaar. 

Inhoud motie 
De gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Medembïik staan uitermate negatief 
tegenover het voorstel van de onderwijsraad om de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen 
naar 100 leerlingen. Wij roepen u op dit advies van de onderwijsraad niet over te nemen en geen 
voorstellen te doen die de voortzetting van scholen onder de 100 leerlingen bedreigen. Wij zijn van 
mening dat op lokaal niveau moet worden besloten welke scholen open blijven en welke dicht 
moeten, niet op Rijksniveau. De kwaliteit van het onderwijs moet leidend zijn bij de vraag of een 
school open moet blijven, niet het leerlingaantal. Opvolging van het advies van de onderwijsraad 
leidt tot het verdwijnen van basisvoorzieningen in kleine kernen. 
Juist in deze kleine kernen is de aanwezigheid van basisonderwijs essentieel voor het in stand 
houden van de leefbaarheid van die kernen. 
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Medembïik 

Vervolgstappen 
Wij sturen een afschrift van deze brief naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 
Daarnaast roepen wij alle andere gemeenten in Nederland op een gelijksoortige reactie naar u te 
sturen en in VNG-verband samen op te trekken om verhoging van de opheffingsnorm naar 100 
leerlingen te voorkomen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker onderwijs, Cynthia van 
Stiphout, telefoon (0229) 856255, email: cynthia.vanstiphout@medemblik.nl 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester eņ wethouders, 

Wil Reijnders 
afdelingshoofd Welzijn 

burgemeester en wethouders, 
A 

( 

V \J 
! I 
V' 

2 

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3 



1.2. Post uitv.a. 2011 - 36844 

G E M E E N T E 

Medembïik 

a.a. Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Griffie: t.a.v. de gemeenteraad Medembïik 
Afhandeling van toezegging nr 167, behorend bij IVR-12-01249 

3 

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 3 


