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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00382 Raadsvergadering d.d. 05 jun 2018

Voorstel
Het Plan van Scholen Primair Onderwijs 2019-2022 vast te stellen.
Inleiding
De gemeenteraad is op grond van artikel 74, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht het
Plan van Scholen jaarlijks vast te stellen. De vaststelling blijft achterwege indien (artikel 83, Wpo):
1. Geen aanvragen tot opneming in het plan zijn ingekomen of geen der ingekomen aanvragen voor
inwilliging in aanmerking komt,
2. Stichting van een openbare school niet noodzakelijk is, omdat de in artikel 75, vierde lid, eerste volzin,
omschreven situatie zich niet voordoet en
3. Geen scholen uit het voorafgaande plan voor opneming in het plan in aanmerking komen.
De gemeente Nederweert heeft een aanvraag tot opneming in het Plan van Scholen ontvangen welke voor
inwilliging in aanmerking komt. Dit vormt de aanleiding voor het vaststellen van het Plan van Scholen Primair
Onderwijs 2019-2022. Over het Plan van Scholen is overleg gevoerd met de huidige schoolbesturen in een Op
Overeenstemming Gericht Overleg.
Beoogd effect
Door middel van vaststelling Plan van Scholen 2019-2022 wordt de minister in staat gesteld te besluiten over de
rijksbekostiging van Kindcentrum Meegroeischool.
Argumenten
De scholen die voor het schooljaar voorafgaande aan de planperiode (2018-2019) worden bekostigd door het
rijk en waarvan de bekostiging, voor zover bekend, niet stopt gedurende het eerste schooljaar van de
planperiode, moeten ook na het besluit van de minister bekostigd blijven.
In de gemeente Nederweert liggen momenteel zeven basisscholen die voor bekostiging in aanmerking komen.
Deze scholen moeten voor bekostiging in aanmerking blijven komen.
Op basis van de beoordeling voldoet aanvraag voor opname op Plan van Scholen van Kindcentrum
Meegroeischool niet aan de voorwaarden.
De aanvraag van Stichting Kindcentrum Meegroeischool is beoordeeld op basis van de wettelijke regelgeving
(artikel 73-79, Wpo). De beoordeling is uitgewerkt in bijlage 2. De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en
is daarom in Tabel 2 in het Plan van Scholen geplaatst.
Bij de sluiting van Basisschool ’t Kienhout (Ospeldijk) is géén Plan van Scholen vastgesteld.
Enkele jaren geleden is de bekostiging van Basisschool ’t Kienhout (Ospeldijk) stopgezet (per augustus 2012).
Op basis van dat gegeven had destijds een Plan van Scholen vastgesteld moeten worden. Dit is destijds niet
gebeurd, daarom staat Basisschool ’t Kienhout in Tabel 2 in het Plan van Scholen.
Het Plan van Scholen wordt vóór 1 augustus vastgesteld.
De gemeenteraad is verplicht het Plan van Scholen elk jaar voor 1 augustus vast te stellen (artikel 74, lid 2,
Wpo). De raadsvergadering van 5 juni 2018 biedt hiervoor de laatste mogelijkheid.
Kanttekeningen
De uiteindelijke besluitvorming over bekostiging van Kindcentrum Meegroeischool ligt bij de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Na vaststelling wordt het Plan van Scholen ter goedkeuring gestuurd naar de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Uiteindelijk besluit de minister over de bekostiging van Kindcentrum Meegroeischool (artikel 79,
Wpo). Indien het besluit van de minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school,
moet de gemeenteraad de school alsnog opnemen in het na het besluit vast te stellen plan.
De aanvragers kunnen administratief beroep instellen bij de minister.
Indien de gemeenteraad de aanvraag tot opneming in het plan niet inwilligt, kunnen de aanvragers
administratief beroep instellen bij de minister (artikel 80, Wpo). Indien een onherroepelijk geworden beslissing in
beroep of een uitspraak naar aanleiding van de beslissing in beroep, dan wel het naar aanleiding daarvan
genomen besluit van de minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, neemt de
gemeenteraad de school op in het na de beslissing in beroep, de uitspraak of het besluit vast te stellen plan.
Uitvoering
- Het Plan van Scholen en de binnengekomen aanvraag binnen twee weken na vaststelling naar de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zenden.
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-

Het Plan van Scholen binnen twee weken na vaststelling naar de aanvrager verzenden, met daarbij
vermeld op welke datum het plan naar de minister is verzonden.

Communicatie
- Binnen twee weken na vaststelling het Plan van Scholen en de binnengekomen aanvraag ter
goedkeuring naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zenden (artikel 79, eerste en
tweede lid, Wpo).
- Binnen twee weken na vaststelling het Plan van Scholen naar de aanvrager verzenden, met daarbij
vermelding van verzendingsdatum naar de minister (artikel 79, eerste en tweede lid, Wpo).
- Het Plan van Scholen na vaststelling gedurende zes weken ter inzage leggen in het gemeentehuis
(artikel 79, eerste en tweede lid, Wpo).
- De schoolbesturen van de huidige basisscholen informeren over het raadsbesluit.
Financiële gevolgen
Op basis van dit Plan van Scholen zijn er géén financiële gevolgen voor de gemeente Nederweert.
Indien de minister besluit Kindcentrum Meegroeischool wel voor bekostiging in aanmerking te brengen, moet de
gemeente Nederweert Kindcentrum Meegroeischool opnemen in het Plan van Scholen. Als gevolg daarvan
ontvangt Kindcentrum Meegroeischool bekostiging van het Rijk.
Vanaf dat moment bestaat er zorgplicht voor de Gemeente Nederweert voor de huisvestiging van de leerlingen
van Kindcentrum Meegroeischool. Daarvoor zal het betreffende schoolbestuur, Stichting Kindcentrum
Meegroeischool, een onderwijshuisvestingsaanvraag moeten indienen op basis van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017. Een dergelijke aanvraag kán kosten met zich
meebrengen.
Bijlagen
Alle bijlagen die bij dit raadsvoorstel horen zijn bijgevoegd.
1. Plan van Scholen Primair Onderwijs 2019-2022
2. Beoordeling aanvraag Kindcentrum Meegroeischool
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de gemeenteraad op basis van de Wet op het primair onderwijs vóór 1 augustus het Plan van
Scholen moet vaststellen.
Gezien het voorstel nr. 2018-34 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2018
Gelet op het bepaalde in de Wet op het primair onderwijs met betrekking tot het Plan van Scholen.

Besluit
Het Plan van Scholen Primair Onderwijs 2019-2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 jun 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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