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Geacht College van Bestuur, geachte leden van de Raad van Toezicht, 

 

Onaangenaam verrast namen wij afgelopen dinsdag 8 maart kennis van de twee avonden die deze en 

volgende week door uw stichting worden georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van De 

Schakels en de Goejanverwelle, over de voorgenomen sluiting van de school in Hekendorp en de 

gevolgen voor de school in Oudewater. 

 

Niet op de hoogte 

Wij stellen vast dat u niet de plannen voor Goejanverwelle en voor het openbaar onderwijs in Oudewater 

die u met de ouders wilt bespreken, van te voren met ons heeft besproken. Het gaat voor u en voor ons 

om twee belangrijke zaken: de instandhouding van het openbaar onderwijs in Oudewater en het behoud 

van de enige school in Hekendorp. Wij verwachten dat u ons serieus meeneemt in de plannen die u 

voor uw scholen maakt, de positie van de gemeenteraad hierbij betrekt, en met ons overlegt hoe u een 

en ander aanpakt, waaronder de communicatie. Wij willen niet voor voldongen feiten worden gesteld. 

 

Positie van de gemeenteraad 

Zoals u begrijpt is het openbaar onderwijs voor ons zeer belangrijk. Dit is ingebed in wetgeving, en dus 

daarom alleen al serieus. Bij dit onderwerp is de rol van de gemeenteraad namens de gemeente 

tweeledig: de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende openbaar basisonderwijs  en bij de 

opheffing van een hoofd- en nevenvestiging als dat niet tijdig gebeurt (artikel 159 van de Wet op het 

primair onderwijs1.)  

 
1 Artikel 159 van de Wet op het primair onderwijs (Vrijwillige opheffing openbare school of nevenvestiging)  

1. De gemeenteraad kan besluiten tot vermindering van het aantal door de gemeente in stand gehouden openbare scholen en 
nevenvestigingen. 

2. De openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47, of de stichting, bedoeld in artikel 17 of 48, kan besluiten tot opheffing van een door 
die openbare rechtspersoon of stichting in stand gehouden openbare school of nevenvestiging. Een besluit tot opheffing wordt uiterlijk 
op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing medegedeeld aan de gemeenteraad. Indien de 
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Op grond van het genoemde artikel is sluiting van de school per 1 augustus 2022 als u dat van plan 

bent, niet mogelijk. U zou op zijn minst de gemeenteraad tijdig van uw plannen op de hoogte moeten 

stellen. 

 

Afzeggen ouderavond en gezamenlijk optrekken 

Wij willen niet dat de ouderavonden vandaag en maandag doorgaan. Graag deze op een ander moment 

in overleg met ons inplannen. Eerst moeten wij met elkaar bespreken wat uw plannen zijn voor het 

openbaar onderwijs in de gemeente Oudewater en wie en op welke manier hierbij moet worden 

betrokken. Samen met u willen hierna de gemeenteraad informeren. 

 

We begrijpen de lastige taak waarvoor u staat en waarderen ook de inzet die u pleegt en heeft gepleegd 

voor de instandhouding van het openbaar onderwijs in Hekendorp en Oudewater, en de middelen die u 

daarvoor beschikbaar stelt. Het is ook niet zo dat wij niet met elkaar hierover hebben gesproken. U hebt 

echter niet concreet gemaakt wat uw plannen zijn en die ook niet met ons gedeeld. Over uw plannen 

voor twee cruciale voorzieningen in onze gemeente hebben wij onze mening niet kunnen geven en 

kunnen meedenken. Ook in een vroeg stadium is het gewenst ons hierbij te betrekken. Ieder vanuit zijn 

of haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden.  

 

Afspraak 

Graag gaan wij zo spoedig mogelijk met u in gesprek over uw plannen met de twee openbare  scholen 

en de rol van de gemeenteraad hierbij. Wij denken graag met u mee, ieder vanuit zijn of haar 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden.  

 

Ons bestuurssecretariaat neemt met u hierover contact op. 

Een kopie van deze brief sturen wij aan de gemeenteraad. 

 
Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 
 

C. de Heer  

Beleidsadviseur Team Strategie en Beleid Sociaal Domein 
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gemeenteraad voor 1 februari daaropvolgend besluit dat hij de school in stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven, maar 
wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente. 

3. In afwijking van het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, vindt opheffing van een openbare school of nevenvestiging niet plaats in 
de gevallen, bedoeld in artikel 153, vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 158, eerste lid, onder d. 

4. Indien een besluit tot opheffing, bedoeld in het tweede lid, in afwijking van de tweede volzin van dat lid na 1 augustus, maar uiterlijk op 
1 januari van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing wordt medegedeeld aan de gemeenteraad, dan wordt 
de school of nevenvestiging slechts opgeheven op grond van dat besluit indien: 

a. de op te heffen openbare school of nevenvestiging binnen 10 km* over de weg gemeten niet de enige school is 
waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven, en 

b. de gemeenteraad uiterlijk op 1 februari volgend op die mededeling besluit om in te stemmen met opheffing van de school 
of nevenvestiging. 

5. Indien het besluit, bedoeld in het tweede lid, na 1 januari van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing wordt 
medegedeeld aan de gemeenteraad, dan wordt de school of nevenvestiging niet opgeheven op grond van dat besluit. 

 

* De afstand tussen de beide locaties is 5,64 km. Dan had het bestuur de gemeenteraad op of voor 1 januari 2022 het besluit tot opheffing moeten 

doorgeven als dit per 1 augustus 2022 gewenst is. 
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