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Geachte heer Dekker,
Op 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad van Oirschot een motie aangenomen over het
onlangs uitgebrachte advies van de onderwijsraad om de opheffingsnorm voor basisscholen te
verhogen naar 100 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 Oirschot 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.

Motie opheffingsnorm staatssecretaris.doc\ blz. 1

BNG 28.50.76.108
T
B WnrNL0011.72.724.B.03
KvKnr. 17285344

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, Kitty
Schijven, telefoon (0499) 583 333, e-mail k.schijven@oirschot.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

ļeraşe

»fd afdeling Maatschappij
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Van:
Aan:

Kitty Schijven - Laeven <k.schijven@oirschot.nl>
"'gemeente@aaenhunze.nľ <'gemeente@aaenhunze.nl'>, "'gemeente@aalburg.nľ"
<'gemeente@aalburg.nl'>, '"info@aalsmeer.nl"' <'info@aalsmeer.nl'>,
'"gemeente@aalten.nľ" <'gemeente@aalten.nl'>, '"gemeente@achtkarspelen.nľ"
<'gemeente@achtkarspelen.nl'>, '"bestuurssecretariaat@alblasserdam.nľ"
^bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl^, '"info@albrandswaard.nľ"
<'info@albrandswaard.nl'>, '"post@alkmaar.nľ" <'post@alkmaar.nl'>,
'"Gemeente@almelo.nl"' <'Gemeente@almelo.nl'>, '"info@alphen-chaam.nl"'
<'info@alphen-chaam.nl'>, '"gemeente@alphenaandenrijn.nľ"
<'gemeente@alphenaandenrijn.nl'>, '"gemeente@ameland.nľ" <'gemeente@ameland.nl'>,
'"info gemeente@amersfoort.nľ" <'info_gemeente@amersfoort.nl'>,
'"gemeente@amstelveen.nl"' <'gemeente@amstelveen.nl'>, '"gemeente@apeldoorn.nľ"
<'gemeente@apeldoorn.nl'>, '"info@appingedam.nľ" <'info@appingedam.nl'>,
"'gemeente@arnhem.nl'" <'gemeente@arnhem.nl'>, '"info@assen.nľ" <'info@assen.nl'>,
'"gemeente@asten.nľ" <'gemeente@asten.nl'>, '"gemeente@baarle-nassau.nľ"
<'gemeente@baarle-nassau.nl'>, '"gemeente@baarn.nľ" <'gemeente@baarn.nl'>,
'"gemeente@barendrecht.nľ" <'gemeente@barendrecht.nl'>, '"gembar@barneveld.nľ"
<'gembar@barneveld.nl'>, '"imanagement@bda.amsterdam.nľ"
<'imanagement@bda.amsterdam.nl'>, '"gemeente@bedum.nľ" <'gemeente@bedum.nl'>,
'"gemeente@beemster.neť" <'gemeente@beemster.net'>, '"info@beesel.nľ"
<'info@beesel.nl'>, "'gemeente@bellingwedde.nl'" <'gemeente@bellingwedde.nl'>,
'"gemeente@bergambacht.nľ" <'gemeente@bergambacht.nl'>, Info Bergeijk
<info@bergeijk.nl>, '"info@bergen-nh.nľ" <'info@bergen-nh.nl'>, '"info@bergen.nl"'
<'info@bergen.nl'>, '"stadskantoor@bergenopzoom.nľ"
<'stadskantoor@bergenopzoom.nl'>, '"gemeente@bernheze.org"'
<'gemeente@bernheze.org'>, '"gemeente@beuningen.nľ" <'gemeente@beuningen.nl'>,
'"info@beverwijk.nľ" <'info@beverwijk.nl'>, '"gemeente@binnenmaas.nľ"
<'gemeente@binnenmaas.nl'>, '"info@bladel.nľ" <'info@bladel.nl'>, '"mail@blaricum.nľ"
<'mail@blaricum.nl'>, '"gemeente@bloemendaal.nľ" <'gemeente@bloemendaal.nl'>,
'"gemeente@boarnsterhim.nľ" <'gemeente@boarnsterhim.nl'>, "'info@bodegravenreeuwijk.nľ" <'info@bodegraven-reeuwijk.nl'>, '"info@boekel.nl"' <'info@boekel.nl'>,
'"gemeente@borger-odoorn.nľ" <'gemeente@borger-odoorn.nl'>, '"info@borne.nľ"
<'info@borne.nl'>, info@borsele.nľ" <'info@borsele.nl'>, '"info@boskoop.nľ"
<'info@boskoop.nl'>, '"gemeente@boxmeer.nľ" <'gemeente@boxmeer.nl'>,
'"gemeente@boxtel.nl"' <'gemeente@boxtel.nl'>, '"gemeentebreda@breda.nľ"
<'gemeentebreda@breda.nl'>, '"info@brielle.nľ" <'info@brielle.nľ>,
'"info@bronckhorst.nľ" <'info@bronckhorst.nl'>, '"gemeente@brummen.nľ"
<'gemeente@brummen.nl'>, '"gemeente@brunssum.nľ" <'gemeente@brunssum.nl'>,
'"post@bsd.rotterdam.nľ" <'post@bsd.rotterdam.nl'>, '"info@bunnik.nľ"
<'info@bunnik.nl'>, '"postbus@bunschoten.nľ" <'postbus@bunschoten.nl'>,
'"gemeente@buren.nľ" <'gemeente@buren.nl'>, '"info@bussum.nľ" <'info@bussum.nl'>,
"'gemeente@capelleaandenij ssel.nľ" ^gemeente@capelleaandenijssel.nl^,
'"gemeentebestuur@castricum.nľ" <'gemeentebestuur@castricum.nl'>,
'"info@coevorden.nľ" <'info@coevorden.nl'>, '"info@cranendonck.nľ"
<'info@cranendonck.nl'>, '"info@cromstrijen.nľ" <'info@cromstrijen.nl'>,
'"gemeente@cuijk.nl"' <'gemeente@cuijk.nl'>, "'info@culemborg.nl'"
<'info@culemborg.nl'>, '"gemeente@dalfsen.nľ" <'gemeente@dalfsen.nl'>,
"'post@dantumadiel.eu'" <'post@dantumadiel.eu'>, '"info@debilt.nľ" <'info@debilt.nl'>,
'"gemeente@delfzijl.nľ" <'gemeente@delfzijl.nl'>, '"gemeente@demarne.nľ"
<'gemeente@demarne.nl'>, '"info@denhelder.nľ" <'info@denhelder.nl'>,
'"info@derondevenen.nľ" <'info@derondevenen.nl'>, '"info@deurne.nľ"
<'info@deurne.nl'>, '"gemeente@deventer.nľ" <'gemeente@deventer.nl'>,
'"info@dewaardwerkt.nľ" <'info@dewaardwerkt.nl'>, '"gemeente@dewolden.nľ"
M
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<'gemeente@dewolden.nl'>, "'gemeente@diemen.nl'" <'gemeente@diemen.nl'>,
'"info@dinkelland.nl"' <'info@dinkelland.nl'>, '"Mo@dirksland.nP
<'info@dirksland.nl'>, 'info@doesburg.nľ' <'info@doesburg.nl'>,
'"gemeente@doetinchem.nľ" <'gemeente@doetinchem.nl'>
Datum:
14-3-2013 14:06
Onderwerp: Motie verhoging opheffingsnorm basisscholen
Bijlagen:
Motie opheffingsnorm staatssecretaris.pdf
M

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: www.oirschot n!
Twitter: @gem„oirschot
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