
Motie  

Onderwerp: waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in de kernen van West Betuwe 

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 28 januari 2020. 

Gehoord hebbende:  de inspreker, dat het van belang is dat alle kinderen ook in West Betuwe het 

onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. 

Constaterende: 

 dat er ook in onze gemeente sprake is van toenemende personeelstekorten, hoge werkdruk en 

steeds grotere kwaliteitsproblemen in het primair en voortgezet onderwijs. 

 dat als gevolg daarvan de spanningen in de scholen oplopen, het ziekteverzuim stijgt en 

steeds meer personeel de sector verlaat. 

 dat er steeds meer lessen uitvallen en leerlingen naar huis worden gestuurd. 

 dat personeelstekorten de al bestaande werkdruk van het overblijvende personeel aanzienlijk 

verhogen. 

Overwegende: 

 dat de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente hierdoor niet meer te waarborgen is. 

 dat de kinderen uit onze gemeente hiervan de dupe dreigen te worden. 

 dat zij hierdoor achterstanden kunnen oplopen en hierdoor kansen missen in hun verdere 

schoolloopbaan en werk. 

 dat wij als gemeente daardoor op langere termijn geconfronteerd kunnen worden met grote 

sociaaleconomische gevolgen. 

Spreekt uit: 

 dat voor de leefbaarheid van onze kernen goede scholen, met kwalitatief goed onderwijs 

noodzakelijk zijn. 

 dat wij de taken waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn actief inhoud geven. 

 dat het nodig is om nog in deze kabinetsperiode structureel extra te investeren in het primair 

en voortgezet onderwijs. 

Verzoekt: 

 het college, mede namens de gemeenteraad van West Betuwe, om het Kabinet schriftelijk te 

verzoeken om nog in deze regeerperiode structureel extra te investeren in het primair en 

voortgezet onderwijs om zo de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te waarborgen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Getekend: 

Zie volgende bladzijde. 

  



Getekend: 

 

CDA _______________________________ 

 

LLB _______________________________ 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 
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