
 

 

Leudal, 6 oktober 2014 

 

Geacht college van B en W,  

In de vergadering van de commissie Sociaal van 12 juni j.l. heeft een werkgroep bestaande 

uit de dorpsraden/-overleggen van de kernen Neeritter, Hunsel en Haler een presentatie 

gegeven waarin onder meer is gepleit voor het instellen van een Overlegorgaan Integrale 

Gebiedsvisie en het aanstellen van een onafhankelijke procesbegeleider in dezen. Zoals ook 

blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering, waren zowel Commissie als College positief 

over deze voorstellen. Wethouder Vogels zou het verdere overleg aangaan.  

De fractie van D66 heeft vragen over de voortgang van dit overleg en over het verband 

tussen opmerkingen over het basisonderwijs in het coalitieakkoord en toekomstige acties 

van het College op dit gebied. 

1. Wat is de tussenstand van het overleg tussen het College en de werkgroep? 

2. Zijn er al stappen gezet om te komen tot een Overlegorgaan Integrale Gebiedsvisie en/of 

een onafhankelijke procesbegeleider?  

3. Wat is meer in het algemeen de visie van het College op de integrale gebiedsontwikkeling 

Leudal-West, uiteraard ook inbegrepen de kernen Ittervoort en Ell? 

Mede naar aanleiding van opmerkingen van D66 over het coalitieakkoord in de 

raadsvergadering van 24 juni j.l. is aan dit akkoord een passage toegevoegd over de 

wenselijke ondergrens van het aantal leerlingen per basisschool. Deze passage luidt: Basis-

scholen die niet onder de ondergrens van 50 leerlingen zakken blijven gewoon voortbestaan.  

4. Betekent deze passage dat het College er in het overleg met Spolt op zal inzetten dat in de 

komende collegeperiode alle scholen in Leudal-West blijven voortbestaan? Waarom 

wel/niet?  

5. Wat zijn daarvan de implicaties voor een eventueel op te richten Overlegorgaan Integrale 

Gebiedsvisie Leudal-West? Betrekt het College daarbij ook een langetermijnvisie of beperkt 

de inzet van het College zich in beginsel tot de komende vier jaar?  



Gelet op de ongelukkige communicatie van zowel de gemeente als Spolt m.b.t. sluiting van 

de school in Haler in 2012, roept de fractie van D66 het College op in een vroegtijdig stadium 

met alle betrokkenen te overleggen en nadrukkelijk werk te maken van een goed 

ontwikkelde langetermijnvisie op het leefgebied Leudal-West. Zeker als vanuit de dorpen 

zelf initiatieven ontstaan, is het belangrijk hier actief mee aan de slag te gaan. Naast de 

scholen zouden o.i. ook de gemeenschapshuizen en andere voorzieningen in een dergelijk 

overleg moeten worden meegenomen.  

Tot slot: vanaf 1 januari 2015 valt het onderhoud van schoolgebouwen niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid 

van de schoolbesturen. Afgelopen zaterdag berichtte Dagblad Trouw hierover nog (op de 

voorpagina) dat dit met name bij de kleine scholen tot financiële problemen kan leiden.  

6. Hoe bereidt de gemeente Leudal zich op deze verandering voor? Zijn er bij de Leudalse 

schoolgebouwen problemen bekend, zoja welke en hoe worden deze opgelost?  

7. Heeft deze verandering consequenties voor de positie van de gemeente in het 

overlegproces met Spolt m.b.t. eventuele fusies of sluiting van basisscholen in de gemeente? 

En zoja, welke? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rens Raemakers 

Fractievoorzitter D66  


