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  Raadsvergadering van 3 februari 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 college / registratienr.: 14.115384 

9 december 2014 

J. Ligteringen 

0224 – 210  

fusie OBS de Bijenkorf 

Sociaal Domein 

14.118368 

 

 

Samenvatting 

Het schoolbestuur van het verzelfstandigde Openbaar onderwijs Surplus wil de OBS de Bijenkorf in 

Oudesluis laten fuseren met de OBS in ’t Zand, de Zandhope, omdat het aantal leerlingen in Oudesluis 

te klein wordt om de school financieel en kwalitatief haalbaar te maken. Wettelijk moet het 

schoolbestuur de gemeente in de gelegenheid stellen het bestuur van de school weer op zich te 

nemen. 

 

Voorgesteld besluit 

Af te zien van de mogelijkheid het bevoegd gezag van OBS De Bijenkorf te Oudesluis over te nemen. 

 

Financiële gevolgen 

Er zijn geen financiële gevolgen als u instemt met het voorgestelde besluit. Indien u afwijkt en zelf het 

bevoegd gezag over de school in Oudesluis op u wilt nemen, heeft dit financiële gevolgen voor de 

gemeente, omdat de gemeente in die situatie zelf weer verantwoordelijk is voor de school.   
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Aanleiding 

Op 29 oktober heeft de gemeente een brief van Stichting Surplus, het bestuur van het verzelfstandigde  

openbaar onderwijs, ontvangen waarin zij de gemeenteraad de mogelijkheid bieden het bestuur van 

de OBS De Bijenkorf in Oudesluis over te nemen.  

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs is wettelijk verplicht, indien zij van plan is een school te 

sluiten de gemeenteraad aan te bieden de school zelf weer in stand te houden. Het schoolbestuur wil 

als gevolg van het teruglopende leerlingaantal de school laten fuseren met de OBS Zandhope in ’t 

Zand. De school in Oudesluis, wordt daarmee opgeheven. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

In de Meerjarenvisie 2014-2018 is het uitgangspunt, dat er voor ieder kind een passende plek is om 

gezond en veilig op te groeien. De school maakt daar onderdeel van uit. In een kleine kern kan een 

school een belangrijke sociale functie hebben, maar de kwaliteit van het onderwijs en financiële 

haalbaarheid moeten wel gewaarborgd zijn. Daarom kan het soms beter zijn een kleine school te 

sluiten en kinderen in een andere kern naar een school te laten gaan. 

Tijdens het ontwikkelingstraject Masterplan onderwijshuisvesting is het nadrukkelijk de wens van 

gemeente en schoolbesturen geweest te streven naar een scholenbestand, dat recht doet aan 

spreiding, keuzevrijheid van ouders, maar in de eerste plaats voldoende volume per school te hebben 

om kwaliteit te kunnen waarborgen. Tevens dient er maatschappelijk verantwoord om gegaan te 

worden met financiële middelen die geïnvesteerd worden in scholen en gebouwen. 

 

2. Argumenten 

De school in Oudesluis had in 2012 nog 59 leerlingen en in 2013 47. In 2014 is op 1 oktober het 

leerlingenaantal verder gedaald tot 41 leerlingen. Het schoolbestuur acht het niet langer 

verantwoord om de school zelfstandig verder te laten gaan. Het schoolbestuur ziet een tendens, dat 

ouders hun kind in verband met de naderende fusie er voor kiezen hun kind per schooljaar 2015-2016 

te willen laten veranderen. Daarom lijkt het hun verstandig om snel duidelijkheid te scheppen en de 

school al op 1 augustus 2015 te fuseren met de Zandhope en de OBS De Bijenkorf op te heffen.  

Wettelijk moet het schoolbestuur de gemeente vragen of zij het bestuur weer terug willen nemen. Het 

openbaar onderwijs is in onze gemeente verzelfstandigd, het is niet aan te raden om één klein 

schooltje weer onder bestuur van de gemeente te brengen. Het organiseren van een bestuur en de 

benodigde know-how brengt onevenredig grote belasting met zich mee. Bovendien loopt de 

gemeente bij financiële investering in één school het risico op een claim van andere schoolbesturen 

voor gelijke behandeling.  

 

3. Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen als u instemt met het voorgestelde besluit. Indien u afwijkt en zelf het 

bevoegd gezag over de school in Oudesluis op u wilt nemen, heeft dit financiële gevolgen voor de 

gemeente, omdat de gemeente in die situatie zelf weer verantwoordelijk is voor de school. 

Vanaf medio 2015 zal de huisvesting leeg staan. In een latere fase zal een plan voor deze 

accommodatie ontwikkeld moeten worden.  
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4. Risico's 

Aan het voorgestelde besluit zitten geen risico’s. Indien u besluit het bestuur van de school weer op u 

te nemen zijn er wel, met name financiële, risico’s.  

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 13 januari 2015; 

 

 

besluit: 

 

Af te zien van de mogelijkheid het bevoegd gezag van de OBS de Bijenkorf te Oudesluis over te 

nemen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 3 februari  2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


