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Betreft: Schoten in Vatkenburg aan de Geut.
Uw nummer: . Ons nummer: @949933.
Behandetd door: M. Strik.

Geachte leden van de Seniorenraad,

heeft bij brief van 7 september 2016 vragen gesteld over de toekomst van de basisschoten en het
Stetta Maris Cottege in onze gemeente. Onderstaand treft u ons antwoord aan.
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Het aantal kinderen daatt at jarenlang- Deze dating zet nog steeds door. Dit heeft tot gevotg dat
scholen kleiner worden, de kwatiteit van het onderwijs en de financiën van schoten onder druk
komen te staan. _
Op basis van de wetgeving kan enket het schootbestuur, niet de gemeente, besluiten tot ophefÍing
of verptaatsing van een schoot.
Wij zijn en btijven in gesprek met schootbesturen om mogetijkheden te zoeken voor het handhaven
van schoten. Onze mogetijkheden zijn echter beperkt, omdat de Rijksoverheid het onderwijs

financiert en de voorwaarden hiervoor stett.
Ook proberen wij goede informatie te verstrekken aan onze burgers. Echter, ook hier is het
schootbestuur wettetijk gezien ats eerste aan zet om ouders te informeren en te betrekken bij de
bestuitvorming rondom het opheffen en verp(aatsen van een schoot.
Momenteel zijn we samen met de schoolbesturen in gesprek om te komen tot een nieuw integraal
huisvestingsptan basisonderwijs. ln dit ptan wordt een gezamentijke visie op de huisvesting van
basisscholen vastgetegd. Wij zutten speciale aandacht schenken aan de communicatie van dit ptan.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders

van Valkenburg aan de Geut,

Drs. H.À.L. Dawen,

Wethouder
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