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Aan het college van B&W van de gemeente Weert
Postbus 950 6000 AZ Weert
Betreft vraag conform artikel 40 met het verzoek tot schriftelijke beantwoording
Ondenruerp : Onderwijsvoorziening/ RKEC

Weert, 21 december 2014
Geacht college,
De WD Weert en D66 zijn zeer betrokken bij het aanbieden van de juiste voorzieningen t.b.v.
het onden¡vijs in Weert. De komende periode worden er definitieve besluiten genomen over
nieuwbouw van de scholen in Laar en Leuken. Tevens is er onlangs besloten tot een uitbreiding
van de school in Stramproy.

Ook de informatievoorzieníng als gevolg van het besluit om een regionaal kennis- en
expertísecentrum aan de Beatrixlaan te vestigen is gestart. De WD en D66 hechten aan
kwalitatieve ondenruijsvoorzieningen die nodig zijn. T.a.v. het RKEC willen wij om een correct
besluit te kunnen nemen - dit in relatie tot de financiële situatie en de recente wijzigingen in de
wetgeving- alle beschikbare informatie ontvangen, zodatwij als fractie ons een compleet beeld
kunnen vormen en mogelijke risico's voldoende kunnen afdekken. Daarom hebben de WD en
D66 fractie een aantalvragen:
a

a

ln het raadsvoorstel m.b.t. het RKEC wordt gerefereerd aan een onderzoek waaruit zou
blijken dat er behoefte is aan het onderbrengen van 490 kinderen in een nieuw te
bouwen school. Dit onderzoek dateert van voor het voornemen om de Wet Passend
ondenruijs te wijzigen en gaat uit van een samenwerkingsverband van 5 stichtingen. De
nieuwe Wet Passend ondenrvijs gaat er juist van uit dat kinderen zoveel als mogelijk
ondergebracht worden in het reguliere ondenruijs. ln een krantenartikel van Dagblad de
Limburger van 27 november jl. geeft de stichting Aloysius aan dat er nu wordt uitgegaan
van een leerlingenaantalvan 350 kinderen.
ls er sprake van een nieuw onderzoek dat het bijstellen van het leerlingenaantal
rechtvaardigt? En zo ja, dan willen wij graag inzage in dit onderzoek. Zijn er echter geen
nieuwe onderzoeksgegevens bekend dan willen wij de achtergrondinformatie waaruit
deze bijstelling te verklaren valt.
Bij de eerste besluitvorming omtrent dit dossier bestond het samenwerkíngsverband uit 5
stichtingen. Door het vertrek van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en MiddenLimburg, per 01 .01.2015 Onderwijsgroep Buitengewoon, blijven nu nog 4 stichtingen
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over. Daarbijwordt in hetzelfde krantenartikel plotseling ook de Stichting
Orthopedagogisch Didactisch Centrum genoemd.
Wij willen weten wat de reden van het vertrek zijn van deze stichtingen en in hoeverre is
dit van invloed op het ven¡vachte aantal leerlingen. En verder, hoe stabiel acht het college
d it samenwerki ngsverband?
Dat de demografìsche ontwikkeling vergrijzing en ontgroening met zich meebrengt is nu
al duidelijk merkbaar in de leerlingenprognoses die in opdracht van de gemeente zijn
verricht. Dat deze ontwikkeling nog doorgaat is voorspelbaar. Bovendien zou de
doelstelling van de Wet Passend Onderwijs, waarbij 'gewone' (basis)scholen kinderen
langer moeten begeleiden alvorens te verwijzen, juist moeten leíden tot een reducering
aan verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs, hetgeen de gevraagde omvang en
capaciteit van de nieuw te bouwen voorziening van het RKEC negatief beÏnvloedt. Dat
alles leidt in toenemende mate tot leegstand in de ondenruijshuisvesting. Landelijk
verwacht men in 2015 circa 108 basisscholen te moeten gaan sluiten. Daarom verbaasd
het ons dat in het voorliggend raadsvoorstel geen enkele ovenrueging is gemaakt of zelfs
overwogen is om het RKEC te huisvesten in leegstaande onderw'rjspanden. De opties
om eendachtig de nieuwe wetgeving kinderen in reguliere scholen onder te brengen is
niet meegewogen. Waarom niet?
Wij vragen ons af of er actuele onderzoeken bekend zijn naar de gevolgen van de
nieuwe wet Passend Ondenrvijs? Een vervolg vraag is of er een weloverwogen analyse is
gemaakt om b.v. de St. Martinusschool - die leeg komt te staan in dezelfde periode als
de oplevering van het RKEC- als mogelijke huisvestigingslocatie van het RKEC aan te
wijzen. Wijvinden deze analyse relevant. Daarbijzijn niet alleen de wensen van de
initiatiefnemers leidend, maat willen wij duidelijker dan tot nu toe het geval is dat ook de
relatie wordt gelegd tussen de leegstandsproblematiek en de zorgelijke financiële situatie
van de gemeente Weert. Kan het college dat alsnog in kaart brengen.
ln het raadsvoorstel wordt melding gemaakt dat bij overschrijding van het vast te stellen
krediet van 12 mln. euro de meerkosten door de initiatiefnemers zelf gedragen gaan
worden. Kan het college aangeven - nu dat het samenwerkingsverband kleiner is
geworden - of de overgebleven partners voldoende draagkracht hebben om een
dergelijke verplichting aan te gaan. De WD en D66 willen daarom aan het dossier een
ondertekende verklaring toegevoegd zien die de gemeente voldoende financiële
garanties geeft.
Kan het college aangeven of er bij het maken van de plannen ook contacten zijn geweest
dan wel afspraken zijn gemaakt met het voortgezet ondenrijs, en wat was daarvan de
uitkomst?
ln het krantenartikel van 27 november jl. wordt aangegeven dat er in de jaren na de
ingebruikname van het RKEC een onderzoek wordt gestart naar wat de samenvoeging
heeft opgebracht. Wij zijn hogelijk verbaasd dat dit onderzoek niet gelijkt¡dig heeft
plaatsgevonden bij het indienen van dat verzoek en vindt dat bij een uitgave van 12
miljoen euro onverantwoord. De WD en D66 willen voorafgaand aan de besluitvorming
beschikken over deze informatie. Concreet is de vraag: Voor wie en voor wat gaan wij
mogelijk besluiten dit centrum te bouwen.
Gezien de veranderde wetgeving, de bestaande en toenemende leegstand en het feit dat
er in Roermond ook een (R)KEC komt, vragen wij ons af of het onderzoek waarop het
huidige raadsvoorstel is gebaseerd nog actueel is. Wat is volgens het college de
toegevoegde waarde van twee RKEC's in dezelfde regio. Graag een reactie hierop.
De nieuwe wetgeving introduceert meer ambulante diensten zoals die onder de noemer
Triade inmiddels door een van de partners (Aloysius) wordt aangeboden vanuit drie
vestigingen in de regio Midden-Limburg. Tevens is het onduidelijk waarom er een
combinatie van een expertisecentrum met een school noodzakelijk is.
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Gezien de leegstand in zowel ondenruijs- als kantoorhuisvesting vragen wij om een
analyse te maken of ook hier leegstaande gebouwen voor gebruikt kunnen worden.
Als laatste de vraag of de gemeente nu gaat betalen voor de kantoorhuisvesting van het
samenwerkingsverband. Dat is zoals bekend geen wettelijke taak van de gemeente.

!n añryachting van uw antwoord met vriendelijke groet,

Dhr. G. van Buuren

Mevr. M. Stokbroeks

Fractievoorzitter raadsfractie WD Weert

Fractievoorzitter D66

