
Vragen aan het college

In de Raad van september 2022 is een raadsvoorstel aan de orde geweest over de toekomst van het openbaar 
onderwijs in Oudewater. De Raad heeft toen besloten om, indien de stichting Onderwijs Primair zou stoppen 
met het aanbieden van openbaar onderwijs in Oudewater, deze taak niet over te nemen.
Tevens heeft de Raad - op verzoek van het bestuur van Onderwijs Primair - uitgesproken een voorkeur te 
hebben voor het creëren van een zogeheten samenwerkingsschool.
Inmiddels heeft adviesbureau VOS/ABB een onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor het 
behoud van een aanbod van openbaar onderwijs in Oudewater. Per brief van 30 januari 2023 heeft het bestuur 
van Onderwijs Primair ons over de resultaten geïnformeerd (ingekomen stuk B12). Op basis van het 
uitgebrachte rapport heeft het bestuur tevens een voorgenomen besluit aangekondigd, ten aanzien van de 
voortzetting van het aanbod in Oudewater. De essentie is, dat het aanbod van openbaar onderwijs aan 
“reguliere” kinderen wordt beëindigd, maar dat het aanbod voor hoogbegaafden wordt versterkt en uitgebreid. 
Dit is een nieuw scenario, waarvan in september nog geen sprake was en dat duidelijk afwijkt van de door de 
Raad aangegeven voorkeursvariant.

Hoewel wij ons beseffen dat de rol van de gemeente in deze casus beperkt is, hebben wij toch een aantal vragen.

- Op welke wijze is het College betrokken geweest in het proces sinds september?
- Op welke wijze heeft het College in dit proces de voorkeursvariant van de Raad ondersteund?
- Is het College betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorgenomen besluit?
- Kan het College een reactie geven op het voorgenomen besluit?
- Is met het College al gesproken over een (in de brief genoemde) mogelijke herverdeling van de lokalen

en zo ja wat zijn de mogelijkheden?
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