Raadsvergadering 3 juni 2010
Voorstel B 6

Heinkenszand, 18 mei 2010
Onderwerp:
voorstel om in te stemmen met het achterwege laten van het plan nieuwe
basisscholen 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 ingevolge de Wet op het primair
onderwijs, in het bijzonder het besluit dat stichting van een openbare school niet
noodzakelijk is.
(portefeuille wethouder Vermue)
Geachte raad,
Op grond van artikel 74 van de Wet op het primair onderwijs dient de gemeenteraad jaarlijks
voor 1 augustus een plan vast te stellen voor nieuwe openbare of bijzondere basisscholen.
Bekostiging van een nieuwe basisschool kan slechts een aanvang nemen, indien zij
voorkomt op dit plan. Het plan bestrijkt 3 achtereenvolgende schooljaren volgend op het jaar
van vaststelling. Het vermeldt welke scholen voor bekostiging in aanmerking zullen komen.
Het plan dient te worden goedgekeurd door de minister van onderwijs en wetenschappen.
De gemeenteraad dient vervolgens elk jaar een beslissing te nemen over het al dan niet
opnemen van openbare basisscholen op het plan. Een openbare basisschool dient in elk
geval in het plan te worden opgenomen, indien binnen 10 kilometer van de plaats in de
gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven over de weg gemeten, geen school
aanwezig is waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven en aan de school behoefte
bestaat. Voorts dient een openbare school in het plan opgenomen te worden indien
aangenomen mag worden dat de school binnen 5 jaar vanaf de datum van ingang van de
bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na de periode van 5 jaar, zal worden bezocht door
tenminste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de gemeente geldende
stichtingsnorm.
Voor wat betreft de bijzondere basisscholen moeten schoolbesturen een verzoek tot opname
in het plan voor 1 februari van het jaar van vaststelling bij de gemeenteraad indienen. Een
bijzondere school dient in elk geval in het plan te worden opgenomen, indien aangenomen
mag worden dat de school binnen 5 jaar vanaf de datum van ingang van bekostiging en
voorts gedurende 15 jaar na de periode van 5 jaar, zal worden bezocht door tenminste het
aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de gemeente geldende stichtingsnorm.
Wij zijn van mening dat de thans bestaande openbare basisscholen in voldoende mate
voorzien in de gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs. Derhalve behoeft niet
besloten te worden tot vermeerdering van het aantal openbare basisscholen.
Ook van de besturen van de bijzondere basisscholen zijn geen verzoeken tot opname in het
plan ontvangen.
Op grond van artikel 83 van de Wet op het primair onderwijs blijft de vaststelling van het plan
achterwege indien er geen verzoeken om opneming zijn ingekomen, stichting van een
openbare school niet noodzakelijk is en geen scholen uit het voorgaande plan voor
opneming in aanmerking komen.
Het besluit, dat de stichting van een openbare school niet noodzakelijk is, behoeft sinds de
wetswijziging van 1993 elke twee jaar goedkeuring van de minister.
Wij stellen u voor de vaststelling van het plan achterwege te laten en te besluiten dat
stichting van een openbare school in de planperiode niet noodzakelijk is.
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