MOTIE
Als bedoeld in artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad
Ingediend door de fractie van CDA
Betreft:motie inzake standpunt innemen tegen sluiting kleine scholen
Aan de voorzitter van de raad
Constaterende dat:
- de Onderwijsraad met een advies is gekomen dat alle scholen met minder dan 100 leerlingen
moeten worden gesloten
- ook in Borne een school onder de opheffingsnorm komt als dit advies een besluit wordt;
overwegende, dat
- het behoud van scholen in de kernen essentieel is voor het in stand houden van de leefbaarheid;
- bij de vraag of een school open moet blijven de kwaliteit van de school leidend moet zijn;
- op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden moeten blijven en dat dit
geen zaak is voor Den Haag;
- opvolgen van het advies van de Onderwijsraad zal leiden tot verdere leegloop van de kernen in
onze (gemeente of provincie) en het verdwijnen van steeds meer voorzieningen;
- het belangrijk is voor kinderen in de eigen vertrouwde omgeving naar school kunnen gaan;
verzoekt het College
- Zich uit te spreken tegen deze voorstellen van de onderwijsraad, de staatssecretaris van
onderwijs hierover te informeren en de staatssecretaris op te roepen geen voorstellen te doen die
de voortzetting van scholen onder de 100 leerlingen bedreigen’;
- in gesprek te gaan met het Ministerie van OCW over de gevolgen van het verhogen van de
opheffingsnorm voor onze gemeente;
- een afschrift van uw brief aan de staatssecretaris te sturen aan de leden van de Tweede Kamer
der Staten Generaal;
- andere gemeenten op te roepen deze reactie ook te sturen aan de staatssecretaris en in VNG
verband samen op te trekken om verhoging van de opheffingsnorm van 23 naar 100 leerlingen te
voorkomen. aan de orde te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van CDA

