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Beleidsreactie op rapport Toekomstscenario scholenspreiding
Noord- Groningen II en III' van schoolbesturen Lauwers &
Eems en VCPO-NG en reactie op de brief van L&E d.d. 21
januari 2015.

Korte inhoud :

Op 11 juni 2014 heeft de gemeenteraad het rapport 'Toekomstscenario scholenspreiding Noord- Groningen II' van de
schoolbesturen L&E en VCPO ontvangen. Vervolgens heeft
de raad het college verzocht om een beleidsreactie op dit
rapport voor te bereiden en aan de raad voor te leggen. Het
college komt met bijgaande notitie hieraan tegemoet. Tevens
rapporteert het college m.b.t. het onlangs ontvangen spreidingsplan "Toekomstscenario III".

Uithuizen, 23 januari 2015.

AAN DE RAAD.
Aanleiding
Op 11 juni 2014 heeft de gemeenteraad het rapport 'Toekomstscenario scholenspreiding Noord- Groningen II' van de schoolbesturen L&E en VCPO ontvangen. Dit rapport is tijdens de raadsbehandeling van het kaderplan op 3 juli
2014 ter sprake gekomen en het college is gevraagd om een beleidsreactie op
dit rapport voor te bereiden en aan de raad voor te leggen. Onlangs is ook
Toekomstscenario III (gedateerd 17-12-2014) ontvangen.
Mede op basis van de beleidsreactie kan de gemeenteraad (desgewenst) in
gesprek gaan met de schoolbesturen over de inhoud van het rapport.
In bijgaande notitie wordt de beleidsreactie verwoord. Hierin wordt onder
meer aandacht besteed aan de formele rol van de gemeente bij de plannen in
het eerdergenoemde rapport.
Inleiding
Onderwijsinstellingen L&E en VCPO Noord-Groningen hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een accurate oplossing voor de gevolgen van de
dalende leerlingenaantallen.
De schoolbesturen hebben hiertoe eind 2013 een onderzoek laten doen naar
leerlingenprognoses en voorwaarden waaraan de inrichting en spreiding van
basisscholen moeten voldoen. Dit rapport is tot stand gekomen met de input
(afvaardiging) van de direct betrokken partijen (Toekomstscenario’s scholenspreiding Noord Groningen I).
Op 11 juni 2014 is het vervolg daarop, een voorstel voor de scholenspreiding,
opgeleverd (Toekomstscenario II). De schoolbesturen hebben de periode tot
december 2014 benut om over het voorstel in gesprek te gaan met belangheb-
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benden in brede zin. Aan het einde van 2014 hebben de besturen een definitieve richting bepaald (Toekomstscenario III).
Bevoegdheden
Het onderwijs is wettelijk verantwoordelijk voor de scholenspreiding en moet
hierbij rekenschap geven van het nabijheids- en identiteitscriterium. Volgend uit
de wet heeft de gemeente bij verzoek om sluiting van een openbare school drie
opties: instemmen met de sluiting, instemmen met de sluiting en kenbaar maken van een andere optie of niet instemmen met de sluiting en de school overnemen.
In algemene zin is het hierbij van belang dat de gemeente hoe dan ook een
verantwoordelijkheid houdt op het gebied van onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer, dat deze verantwoordelijkheid financiële consequenties heeft en
dat dit bij de uitwerking van Toekomstscenario III voor de direct betrokken
partijen als zwaarwegende criteria zou moeten meewegen.
Verzoek Lauwers en Eems
Op 21 januari jl. heeft Lauwers en Eems een brief aan de gemeenteraad toegezonden. In deze brief kondigt Lauwers en Eems formeel aan dat de scholen in
Zandeweer en Oldenzijl fuseren waardoor de school in Oldenzijl opgeheven
wordt. Tevens is in die brief melding gedaan van een fusie van de beide scholen in Roodeschool, waarbij een samenwerkingsverband ontstaat onder formeel
gezag van Lauwers en Eems. Hierbij wordt aan de gemeenteraad verzocht om
voor 1 februari 2015 aan te geven of de gemeenteraad de school in Oldenzijl in
stand wenst te houden.
Door deze tweede brief werd helder dat er eerder een formele brief van Lauwers en Eems aan de gemeenteraad van de gemeente Eemsmond was toegezonden en dat de eerste brief niet naar behoren is afgehandeld.
In de periode tussen juli en januari is door de gemeente op verschillende momenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, aangegeven bij het schoolbestuur van
Lauwers en Eems dat er aan de gemeenteraad geen formele aankondiging tot
sluiting van de Schutsluis te Oldenzijl is toegezonden. Achteraf blijkt dat er
sprake is geweest van een ongelukkige miscommunicatie hierover.
Door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden is de brief van 7 juli
2014 onbehandeld gebleven en per abuis niet in handen van de griffie gesteld
met het verzoek om de brief aan u door te zenden.
Context gemeente Eemsmond
Wanneer meer specifiek wordt ingezoomd op het niveau van de gemeente
Eemsmond dan spelen bij de analyse met name het coalitieakkoord en het WLP
een rol. Zowel het coalitieakkoord als het WLP anticiperen op mogelijke gevolgen van krimp en sluiten eventuele sluiting van scholen niet uit. Vanuit het
perspectief van de leefbaarheid kan hierop worden aangevuld dat niet kan
worden aangetoond dat de leefbaarheid in een dorp (op termijn) negatief wordt
beïnvloed door de sluiting van een school.
In Toekomstscenario III is een volgend beeld geschetst:

In Roodeschool fuseren de CBS H.H. Simonidesschool en de OBS Roodschoul tot een samenwerkingsschool;

De openbare basisscholen in Oldenzijl / Zandeweer fuseren en gaan verder
als Daltonschool in Zandeweer;
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In Uithuizermeeden blijven de CBS De Noordkaap en de NBS De Sterren in
hun huidige vorm als "brede school" gehandhaafd;
In Warffum fuseren de CBS De Rank en de OBS J. de Vries tot de samenwerkingsschool te Warffum;
In Uithuizen blijven de 3 scholen zelfstandig voortbestaan, wel in een brede school -concept, zodat ze samen onder 1 dak hun aanbod verzorgen;
In Kantens en Usquert blijven de scholen in de huidige vorm voortbestaan.

Van belang is dat zowel de gemeente als de ouders blijvend betrokken worden
bij de uitwerking van de Toekomstscenario's van L&E en VCPO-NG.
Financiële consequenties
In het Toekomstscenario III is geen calculatie met betrekking tot kosten e.d.
opgenomen. Zonder concrete financiële uitwerking van het definitieve plan kan
de gemeente, op het gebied van middelen, geen enkele toezegging doen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld:
geen negatieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van de plannen
zoals die zijn opgenomen in Toekomstscenario's II en III;
met in achtneming van de voorgenomen fusie tussen o.b.s. De Schutsluis
in Oldenzijl en o.b.s. Onnema te Zandeweer in te stemmen met het besluit
van de stichting Lauwers en Eems om o.b.s. De Schutsluis in Oldenzijl op
te heffen en deze school niet van gemeente-wege in stand te houden;
aan de schoolbesturen te verzoeken om onderzoek te doen naar alternatieve vormen van onderwijs en hiermee te experimenteren voordat individuele scholen definitief worden gesloten, de gemeente hierover terug te
rapporteren en;
tevens aan de schoolbesturen kenbaar te maken dat zonder concrete financiële uitwerking van het definitieve plan de gemeente, op het gebied
van middelen, geen enkele toezegging kan doen.
Het voorgaande schriftelijk, met het gevoelen van de raad ten aanzien van
Toekomstscenario II en III, aan de beide schoolbesturen mede te delen.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

