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Beantwoording van de vragen:

Als wij het voorstel goed begrepen hebben pleit het College voor behoud van een voorziening voor openbaar 
onderwijs in Oudewater. De beste, zo niet enige, manier om dat te realiseren is streven naar de vorming van 
een "samenwerkingsschool".
Het raadsbesluit zou dan de formele start betekenen om dit traject in te gaan.

Als deze conclusie juist is, betekent dat voor 1 februari 2023 (de uiterlijke datum voor een besluit dat de 
gemeente zelf de school overneemt) duidelijk moet zijn of een samenwerkingsschool realiseerbaar is. Gelet op 
de nog korte beschikbare tijd vragen wij om een nadere toelichting in het forum over de wijze waarop dit traject 
wordt vormgegeven:

Vraag: wat is de huidige stand van zaken
Antwoord: De conclusie die u trekt over de opties en de samenwerkingsschool is juist: dit is de enige realistische
optie voor het behoud van onderwijs met een openbaar karakter in Oudewater. Het besluit over het al dan niet 
overnemen van de school kan daar los van gezien worden, omdat het overeind houden als gemeente van die 
school in geen scenario een oplossing biedt.
De stappen die nu genomen worden om te komen tot een samenwerkingsschool staan in de brief van 12 juli van
het schoolbestuur. Als er een update is, zal die mondeling in de forumvergadering gegeven worden.

Vraag: wie gaat wat doen (gemeente en schoolbestuur)
Antwoord: De gemeente vindt het belangrijk dat de samenwerkingsschool er komt. De rol van de gemeente 
(college) in het proces is zeer beperkt. Het gaat er dan om er voor te zorgen dat bij de totstandkoming van de 
samenwerkingsschool de openbare identiteit wordt gewaarborgd. Het college volgt dat proces op de voet. 
Uiteindelijk moet de gemeenteraad instemmen met de totstandkoming van de samenwerkingsschool en dan 
gaat het in wezen alleen om het waarborgen van het openbare identiteit (artikel 17 van de Wet op het primair 
onderwijs, scenario 3.3, handreiking samenwerkingsschool, p. 9 en 10).
De gemeente zal vanuit haar verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting meedenken over praktische 
huisvesting van de samenwerkingsschool.

Vraag: welke mogelijke tussentijdse keuzes moeten nog gemaakt worden
Antwoord: Zie hierboven.

Vraag: op welke wijze kan de Raad eventueel nog faciliteren
Antwoord: Naast dit raadsbesluit en het komende als er daadwerkelijk het voorstel voor een 
samenwerkingsschool ligt, is er voorlopig geen rol voor de raad.
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Vraag: indien van toepassing een globale financiële paragraaf
Antwoord: Alleen relevant als moet worden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting.

- etc

Bijlagen:

Geen
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