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ONDERWERP
Instemmen met Spreidingsplan REC 3 Limburg en het daarop afgeven van een verklaring van geen
bezwaar voor de totstandkoming van een nevenvestiging van De Maaskei, zijnde speciaal onderwijs
voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in Weert.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Namens het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg heeft “De
Maaskei”, onderwijsexpertise ZML/SO/VSO/MG te Heel, een aanvraag ingediend voor een
nevenvestiging van de school in Weert. Dit met het verzoek tot opneming in het spreidingsplan
voor verbrede toelating en nevenvestigingen.
PROBLEEMSTELLING
Binnen de gemeente Weert wordt in samenwerking met het speciaal basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs vorm gegeven aan het tot stand komen van een geclusterde
onderwijsvoorziening. De onderwijsvoorziening biedt onderdak aan een samenwerking van
partners rondom kinderen die bij hun ontwikkeling extra begeleiding nodig hebben, zowel op het
gebied van onderwijs als zorg. Deze clustering heeft betrekking op de volgende scholen:
•
•
•

’t Palet
De Widdonckschool
De Ortolaan

•
•

De Wijnberg
De Maaskei

(Speciaal Basis Onderwijs);
(Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen);
(Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare
Kinderen);
(Speciaal Onderwijs voor Langdurig Zieke Kinderen) en
(Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk
Lerende Kinderen).

Alle scholen van speciaal onderwijs zijn binnen de gemeente geformaliseerd met uitzondering van
De Maaskei. Dit is tot op heden op basis van bereik en omvang ook niet wenselijk geweest. Gelet
op het ingeschatte bereik van 20 leerlingen (16 leerlingen Speciaal Onderwijs en 4 leerlingen
Voortgezet Speciaal Onderwijs) vanuit regio Weert is het oprichten en in stand houden van een
nevenvestiging voor De Maaskei alleen mogelijk door middel van clustering van speciaal onderwijs.
Om de ingezette koers van clustering en uiteindelijk op te richten huisvesting voor een
nevenvestiging te formaliseren is het noodzakelijk dat een zogenaamde verklaring van geen
bezwaar wordt afgegeven. Het is de onderwijswetgeving die een dergelijke verklaring vraagt.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Indien de minister de hierboven vermelde nevenvestiging goedkeurt, zal de gemeente Weert
structureel een hogere vergoeding voor de zorgplicht in het gemeentefonds ontvangen (een bedrag
per leerling). De gemeente van hoofdvestiging ontvangt vanaf dat moment geen vergoeding meer
voor het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op de nevenvestiging.
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De gemeente Weert is vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting voor
deze doelgroep. Deze onderwijshuisvesting wordt ingebracht in de beoogde geclusterde
onderwijsvoorziening voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
In dit stadium wordt uitwerking gegeven aan het bepalen van een definitief programma van eisen
gevolgd door een locatieonderzoek. In de tweede helft van dit jaar zal over de voortgang en
concretisering van het huisvesten van de beoogde clustering de raad separaat worden
geïnformeerd. Hierbij wordt huisvesting voor REC 3 betrokken.
COMMUNICATIE
Voor het formaliseren van deze nevenvestiging wordt geen afzonderlijk communicatietraject
ingezet. Dit zal op termijn worden betrokken bij de het tot stand komen van de geclusterde
voorziening voor het speciaal onderwijs.
EVALUATIE
n.v.t.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om in te stemmen met Spreidingsplan REC 3 Limburg en het daarop afgeven van een
verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van een nevenvestiging van De Maaskei,
zijnde speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in Weert.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012;

besluit:
In te stemmen met Spreidingsplan REC 3 Limburg en het afgeven van een verklaring van geen
bezwaar voor de totstandkoming van een nevenvestiging van De Maaskei, zijnde speciaal onderwijs
voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in Weert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

