
  

 

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? 

Tot op heden is er geen formeel contact geweest met het college. Nu er duidelijkheid is over 

de begroting en de koers, en er ook besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden, zal 

dit overleg door wethouder Van den Beuken gepland worden.  

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

een onafhankelijke procesbegeleider?  

Momenteel worden er intern twee gebiedsmanagers geworven. Deze zullen na 1-1-2014 ook 

met de dorpsraden/-overleggen van de kernen Neeritter, Hunsel en Haler aan de slag gaan 

om een samenhangende aanpak voor Leudal West uit te werken. Ook zal  Synthese vanuit 

hun rol betrokken zijn  bij de uitwerking van een concrete aanpak op meerdere terreinen 

(sport, accommodaties, zorg, onderwijs en cultuur). Inmiddels zijn de werkgroep en Synthese 

met elkaar in contact gebracht.  

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? 

We hebben u in de commissie welzijn een (concept) koersnotitie laten toekomen. Het college 

zal aan de hand van de koersnotitie op korte termijn een samenhangende aanpak uitwerken 



voor het komende jaar voor de hele gemeente te beginnen in Leudal-West. We gaan daarbij 

uit van de specifieke mogelijkheden en profielen van de afzonderlijke kernen, waarbij we de 

aanpak bundelen in vier clusters. De clusters zullen elkaar onderling moeten versterken en we 

kijken daarnaast uitdrukkelijk over onze gemeentegrenzen heen en de bestaande 

ontwikkelpaden. De in regioverband opgestelde transitieatlas kan ons daarbij behulpzaam 

zijn. 

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?  

Het coalitieakkoord is op de eerste plaats een document van de partijen die het akkoord 

hebben gesloten. Naast het coalitieakkoord gaat het college uit van de door de raad 

vastgestelde begrotingskaders en zoals bij vraag 3 aangegeven de kansen en profielen van 

de afzonderlijke kernen. Dat geldt ook voor de positie van het onderwijs binnen de kernen. 

Hierover is regelmatig overleg met SPOLT uitgaande van de door de raad op 26-06-2012 

vastgestelde Nota Maatschappelijke voorzieningen onderdeel onderwijs in de gemeente 

Leudal”(bijgevoegd). 

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?  

We gaan op de eerste plaats uit van de door de raad onlangs geactualiseerde visie Leven in 

Leudal 2020. Voor de  voor met name het onderwijs relevante demografische ontwikkelingen 

wordt over het algemeen twee ijk-jaren gehanteerd, te weten 2025 en 2040.  Deze 

demografische ontwikkelingen zijn mede uitgangspunt voor een samenhangende aanpak per 

kern en in de vier clusters van Leudal. Verder zorgt nog te verwachten wetswijziging(en) ten 

aanzien van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk c.q. de vorming van integrale kindcentra 

(IKC) er voor dat we samen met basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een 

toekomstvisie moeten ontwikkelen. Clustering en gezamenlijke huisvesting kunnen daar een 

onderdeel van zijn. Wij verwachten hierover in 2015 meer duidelijkheid te krijgen. 

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.  

Een dergelijke aanpak kunnen we onderschrijven en wordt ook waar mogelijk toegepast.  

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?  

Met betrekking tot het onderhoud aan scholen is sprake van een wetswijziging. Ongeacht de 

mening van onze gemeente wordt deze wet per 1 januari a.s. ingevuld. Op grond van deze 

wetswijziging moet de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leudal 

worden aangepast. Het college heeft de aangepaste verordening ter vaststelling medio 

december a.s. door de gemeenteraad al overgelegd aan de raadsgriffie. Op uw vraag naar 

problemen bij schoolgebouwen kan gemeld worden dat enkel bij de basisscholen in Neeritter 

en Ittervoort sprake is van uitgesteld onderhoud, in afwachting van eventuele samenvoeging 

van beide scholen. Enkel voor deze scholen worden door ons met schoolbestuur SPOLT nog 

maatwerkafspraken gemaakt. Voor alle overige scholen is sprake van planmatig uitgevoerd 

onderhoud en geen onderhoudsachterstand.  

We stimuleren al geruime tijd zelfsturing van inwoners en zien dat dit vruchten begint af te 

werpen, zo heeft onlangs bijvoorbeeld een groep inwoners de groenvoorziening nabij de 

school in Neeritter opgeknapt. Als gemeente proberen we daar zoveel mogelijk bij aan te 

sluiten door te faciliteren (denk aan materialen beschikbaar stellen en afval ophalen). 

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? 

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en vervangende 

huisvesting. Het schoolbestuur mag de nieuw te ontvangen onderhoudsgelden volgens wet 

niet inzetten voor nieuwbouw. In die zin zal bij fusie of sluiting die leidt tot aanpassing in 

huisvesting elders altijd overleg en afstemming plaatsvinden tussen schoolbestuur en 

gemeente, hetgeen trouwens al jarenlang gebruikelijk is. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rens Raemakers 



Fractievoorzitter D66  


