Raadsvergadering 5 juni 2014
Voorstel B 8
Heinkenszand, 12 mei 2014
Onderwerp:
voorstel tot het niet indienen Plan nieuwe basisscholen en geen stichting openbare
basisschool in de periode 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Op grond van artikel 74 van de Wet op het primair onderwijs dient uw raad jaarlijks voor één
augustus een plan vast te stellen voor nieuwe openbare of bijzondere basisscholen.
Een nieuwe basisschool wordt enkel bekostigd als deze voorkomt in dit plan. Het plan gaat
over de drie achtereenvolgende schooljaren volgend op het jaar van de vaststelling (2014).
Er moet vermeld worden welke scholen voor bekostiging in aanmerking komen. Het plan
moet eens per twee jaar goedgekeurd worden door de minister van onderwijs, cultuur en
wetenschappen. Dit jaar zal deze goedkeuring gevraagd worden.
Elk jaar moet uw raad beslissen welke basisscholen opgenomen worden in het plan.
Openbare scholen moeten daarbij voldoen aan de onderstaande drie voorwaarden. Een
bijzondere school hoeft enkel te voldoen aan voorwaarde drie.
1. Er binnen tien kilometer van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet
worden gegeven (over de weg gemeten), geen school aanwezig is waar onderwijs
wordt gegeven;
2. Er behoefte is aan de school;
3. Aangenomen mag worden dat de school aan voldoende leerlingen onderwijs biedt.
Het minimum aantal leerlingen is bepaald in de gemeente geldende stichtingsnorm.
Dit minimum moet behaald worden binnen vijf jaar vanaf de ingangsdatum van de
bekostiging en vervolgens vijftien jaar na de vijfjarige periode behaald worden.
Wij zijn van mening dat de bestaande openbare basisscholen voldoende voorzien in de
gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs. U wordt daarom voorgesteld het aantal
openbare basisscholen niet te vermeerderen. 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.
Wij stellen u voor de vaststelling van het plan 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
achterwege te laten en te besluiten dat stichting van een openbare school in de planperiode
niet noodzakelijk is.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J.Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.
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