Neer, 16 augustus 2015

Geacht college van B en W,
Via deze link kwam ik een vacature tegen voor een beleidsmedewerker Welzijn en Onderwijs
in een 'gemeente in Limburg'. Ik leid echter aan de volgende passage af dat het wel om Leudal
móet gaan: 'werkzaamheden samen met c.q. volgend uit “Os Dorp”'.
Vraag: betreft deze vacature inderdaad een vacature voor de gemeente Leudal?
Dit wil ik graag weten, omdat ik elders in deze vacature het volgende lees (genoemd als
'concrete werkzaamheden die deze werknemer op moet gaan pakken'):
'samenvoeging van 3 naar 2 scholen in het speciaal onderwijs'
Echter, op 20 juli hebben wij als raad dit persbericht van het College onder ogen gekregen:
Beste redactie van 3ML en 1Leudal,
Graag wil ik u namens de gemeente Leudal en Stichting Aloysius op de hoogte stellen van het
volgende nieuwsbericht:
De Ortolaan blijft in Heythuysen
Naar aanleiding van ontvangen berichten dat de school voor voortgezet speciaal
onderwijs De Ortolaan in Heythuysen uit Leudal gaat verdwijnen, en dat op de huidige
locatie van De Ortolaan asielzoekers of seizoenarbeiders worden gehuisvest, willen we u
laten weten dat dit onjuist is.
De Ortolaan behoort met onder andere De Lataste in Horn en De Widdonck in Heibloem tot
de Aloysius Stichting. Deze stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het
beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs.
De scholen voor speciaal onderwijs betreffen kwalitatief hoogstaande scholen, die we voor
Leudal graag willen behouden. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 opent De
Ortolaan gewoon weer haar deuren aan de Graaf van Loonstraat in Heythuysen. Een andere
bestemming voor het schoolgebouw is niet aan de orde.

U stelt hier dus als College dat u al deze scholen ‘graag voor Leudal wil behouden’.
Vragen:
- Was het niet passender geweest om op 20 juli al melding te maken van uw kennelijke
voornemen om de 3 speciale scholen (op termijn) samen te voegen tot 2 scholen, in plaats van
te melden dat u al deze scholen 'graag wil behouden' en daarmee zo de onjuiste suggestie te
wekken dat het voortbestaan van deze drie scholen geen enkel gevaar loopt?
- Heeft u dit voornemen al met Stichting Aloysius gecommuniceerd, en zo ja wanneer? Of
betreft dit een voornemen van Stichting Aloysius, waarvan zij u op de hoogte heeft gebracht?
- Kunt u de gemeenteraad en/of de commissie Sociaal op korte termijn informeren over de
stand van zaken en verdere achtergrond inzake uw voornemen om (op termijn) toe te werken
naar 2 in plaats van 3 scholen voor speciaal onderwijs?
Afsluitende noot:
De fractie D66 snapt heel goed dat er inzake onderwijs maatregelen genomen moeten worden,
dus ook in het speciaal onderwijs. Echter: welke inhoudelijke koers men daar ook voor kiest,
men moet altijd eerlijk zijn over de plannen en voornemens die voorliggen. Dat geldt
evenzeer als het slechts voornemens voor de lange termijn betreft. Burgers en instellingen
moeten zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden, zodat er een degelijk en realistisch
langetermijnbeleid kan worden geformuleerd. Het is in de ogen van D66 een onjuiste vorm
van politiek bedrijven om nu in de publiciteit een beeld te schetsen alsof alle scholen kunnen
blijven voortbestaan (terwijl men dus blijkbaar goed weet dat dit niet zo is), om daar dan over
een paar jaar ineens op terug te komen. Een dergelijke wijze van beleid maken kan wellicht
op de korte termijn lonend zijn, maar zal op de lange termijn funest zijn voor het vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
mr. Rens Raemakers
Fractievoorzitter D66

