Amendement
Agendapunt:
2020/011
Onderwerp :
1 kilometer grens medegebruik onderwijshuisvesting
Datum :
3 maart 2020
Ingediend door de fractie(s) : D66
__________________________________________________________________________
De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 3 maart 2020 in vergadering bijeen, ter behandeling van
raadsvoorstel Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs West Betuwe 2020
Besluit als volgt te wijzigen:
1.

de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe 2020 gewijzigd vast te stellen.

Hiervoor de tekst:
2.

in Bijlage 1 deel A.9 Medegebruik lid 2, behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs West Betuwe 2020 als volgt te wijzigen:

‘Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor medegebruik is een afstand
van ten hoogste 1000 meter, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg,
gerekend vanaf het hoofdgebouw van de school waarvoor de noodzaak van medegebruik is vastgesteld.’
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
De raad van West Betuwe hecht aan de onafhankelijkheid van schoolbesturen en diversiteit van het onderwijs in
West Betuwe. De raad is van mening dat kinderen in West Betuwe zoveel mogelijk dichtbij en op maat kwalitatief
goed onderwijs moeten kunnen volgen. De raad hecht dan ook aan het behoud van basisonderwijs in zoveel
mogelijk kernen van onze gemeente. Dit komt ook de leefbaarheid in die kernen ten goede. Goede huisvesting is
een belangrijke randvoorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dit waarborgen is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van schoolbesturen.
De raad kan hier wel aan bijdragen door de invloed die zij heeft op de kwaliteit van de huisvesting. De raad streeft
naar schoolgebouwen die voldoen aan de normen op het gebied van binnenklimaat en duurzaamheid waarbij ook
ruimte is om passend onderwijs te bieden en keuzes te maken die passen bij het onderwijsconcept van
individuele scholen.
De raad is het eens met de schoolbesturen die hebben aangegeven niet in te kunnen stemmen met het in de
verordening opgenomen artikel over medegebruik. Het spreiden van een school over meerdere gebouwen komt
de eenheid van een school en daarmee ook de kwaliteit van onderwijs niet ten goede. Bij ruimtegebrek zou
constructief overleg hierover tussen schoolbesturen het uitgangspunt moeten zijn. Mocht om moverende redenen
toch voor (tijdelijke) inwoning elders gekozen worden dan is de raad van mening dat een afstand van 1 kilometer
(1000 meter) gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg gerekend vanaf het
hoofdgebouw van de school waarvoor de noodzaak van medegebruik is vastgesteld, de maximale te hanteren
afstand is.
NB: De VNG modelverordening hanteert nergens het begrip ‘hemelsbreed’, wel ‘gemeten langs de kortste voor de
leerling voldoende begaanbare en veilige weg’. De maximale afstand is ook een keuze aan de raad.
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