Motie vreemd 12.1

Motie vreemd aan de orde van de dag: Behoud Basisonderwijs in de kleine kernen van
Leudal
De gemeenteraad van Leudal in vergadering bijeen op 26 april 2022:
Overwegende dat:
• SPOLT op 11 december 2020 heeft aangegeven de basisscholen in Kelpen-Oler en
Buggenum te willen sluiten;
• SPOLT inmiddels definitief besloten heeft over te gaan tot sluiting van de basisschool
in Kelpen-Oler per 1-8-2022;
• Stichting Akkoord! PO heeft besloten de basisschool in Kelpen-Oler over te nemen,
• Mits de gemeente Leudal een financiële bijdrage zal leveren;
• De gemeenteraad van Leudal unaniem op 14 december 2021 een motie heeft
aangenomen om een financiële bijdrage te leveren voor de overname van de scholen
Kelpen-Oler en Buggenum voor wat betreft exploitatietekorten en mogelijk tekort
aan leerlingen (onder de norm van 51);

•

SPOLT op 20 april 2022, dus 1 jaar en 5 maanden later, in een persbericht kenbaar
heeft gemaakt om het voorgenomen besluit de basisschool in Buggenum te sluiten in
te trekken en zij in datzelfde persbericht uitspreken dat ze bij de gemeente Leudal
een verzoek voor compensatie van het jaarlijkse exploitatietekort voor de
Antoniusschool te Buggenum (voor de komende vier jaar) zal indienen. Dit zonder
enig overleg en zelfs in tegenstelling tot hetgeen ze hierover bij herhaling hebben
gemeld in het frequente overleg met de wethouder. Als dat namelijk eerder was
aangegeven hadden ouders, MR en Dorpsraad en de gemeente het afgelopen jaar
niet onnodig veel tijd en geld hoeven steken in pogingen de basisschool in Buggenum
open te houden en hierover ook al een akkoord was bereikt met Akkoord! PO.

Van mening zijnde dat:
• De gemeenteraad van Leudal verheugd is dat Stichting Akkoord! -PO bereid is
openbaar onderwijs te realiseren in Kelpen-Oler door overname van de basisschool
en zij ook voornemens zijn om openbaar onderwijs in Heythuysen en eventueel
Buggenum te willen realiseren;
• SPOLT geen recht kan doen gelden op een financiële bijdrage voor het ontstane
exploitatietekort in Buggenum, enerzijds omdat zij eerder hebben aangegeven daar
geen gebruik van te willen maken en anderzijds omdat dit niet past bij de
packagedeal (ook open houden van Kelpen-Oler) en er geen sprake is van een
leerlingenaantal onder de opheffingsnorm in Buggenum en dat dit ook komende
jaren niet zal spelen.
Draagt het college op:
• Om met de Stichting Akkoord! -PO in overleg te treden en een raadsvoorstel uit te
werken in de geest van de motie van 14 december 2021;
• SPOLT te informeren over het feit dat de gemeente Leudal niet bereid is een
financiële bijdrage te leveren nu zij besloten hebben de basisschool in Buggenum te
elfder ure alsnog open te willen houden.
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